Vedtægter skiklubben Alpin3000

§1
Navn
Foreningens navn er Skiklub Alpin3000. Klubben er hjemmehørende i Helsingør
Kommune.
§2
Formål
Skiklub Alpin3000 er en almengørende idrætsforening og formålet er at fremme
amatørskisport ved at samle skisportsinteresserede i et netværk, tilbyde skiture og
skiskole, samt hen over året motionsfremmende eller skisportsfremmende/forberedende
aktiviteter eller andet relateret til skisport, samt styrke de sociale og idrætsmæssige
relationer gennem arrangementer, events og andre aktiviteter.

§3
Medlemskab og kontingent
Foreningen har 2 typer af medlemskaber: 1. Idrætsudøver er for den, som benytter tilbud
og muligheder, eller som er interesseret, og med sit medlemskab støtter formålet. 2. Aktiv
er den som også deltager som frivillig, i udvalg, ledelse eller administration.
Kontingentets beløbsstørrelse fastsættes på generalforsamlingen, som kan være fra gratis
til et fastsat beløb. Bestyrelsen kan tildele særlige medlemmer beløbsfrit medlemskab.
Gratis medlemstyper løber indtil opsigelse.
Kontingenstyper med beløb har først gyldighed, når betaling er modtaget.
Udmeldelse i løbet af sæsonen berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af evt.
beløb.
Hvornår de enkelte medlemstyper vil blive tilbudt medlemmerne, samt hvordan afgøres af
bestyrelsen.
§4
Regnskab
Klubbens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april. Regnskabet kan revideres af intern eller
ekstern revisor.
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§5
Bestyrelsen
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens aktiviteter samt økonomi overfor
generalforsamlingen. Bestyrelsen udnævner en forretningsfører, som kan være formanden
eller anden person, der varetager den daglige drift og administration. Forretningsfører kan
være lønnet eller ulønnet. Forretningsfører kan med bestyrelsens godkendelse oprette
lønnet sekretariat. Forretningsfører kan benytte ulønnet hjælp.

Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kandidater til
bestyrelsen skal være aktive medlemstyper. En kandidat skal senest 1 måned før en
generalforsamling tilkendegive sit kandidatur over for bestyrelsen.
Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen gældende fra første ordinære
generalforsamling. Dog således, at der det ene år er 2 på valg og det efterfølgende år er 3
på valg. Evt. suppleanter udpeges af formanden. Bestyrelsen kan frem til næste ordinære
generalforsamling minimum bestå af 3 medlemmer.
Foreningen tegnes af formanden. Overordnede økonomiske beslutninger vedr.
foreningens rejsekonto varetages af bestyrelsen, der beskrives i en forretningsgang.
Daglige driftsdispositioner af foreningens rejsekonto tegnes af forretningsfører og andet
bestyrelsesmedlem sammen. Forretningsfører kan disponere over andre konti, som
bestyrelsen tildeler midler til daglig drift.
Bestyrelsen eller formand kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalg er underlagt
formanden eller bestyrelsen. Bestyrelsen eller formand definerer ansvar, roller og opgaver
for udvalg.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Et bestyrelsesmøde kan afvikles ved digitale hjælpemidler. Der skal holdes minimum 2
bestyrelsesmøder per kalenderår, hvor punkterne økonomi og aktiviteter er på
dagsordenen, og hvor der er personligt fremmøde. Årsregnskabet skal forelægges for
bestyrelsen senest 3 uger før indkaldelse til ordinær generalforsamling. Formanden leder
møderne, og i tilfælde af stemmelighed er hans stemme afgørende.
Bestyrelsesmedlemmer kan holde fuldmagter fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Formanden optager og ekskluderer medlemmer. En evt. manglende optagelse eller
ekskludering skal dog efterfølgende snarest forelægges bestyrelsen. Et flertal i bestyrelsen
kan omgøre en manglende optagelse eller ekskludering. Bestyrelsen definerer foreningens
værdisæt og regler. Konflikt med foreningens formål, værdisæt, regler, eller andet kan
medføre eksklusion.
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Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne udover kontingentet.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage de nødvendige lån til finansiering af aktiviteter,
som er godkendt på en forudgående generalforsamling.

§6
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes inden den 1. oktober hvert år.
For at stemme på generalforsamling kræves der personligt fremmøde samt medlemstype
Aktiv. En personlig fremmødt kan holde fuldmagt. Dog max 1 fuldmagt per fremmødt
person. Formanden kan holde mere end 1 fuldmagt. Personen skal være fyldt 18 år, og et
evt. beløb for kontingent skal være betalt til foreningen senest 3 måneder før den ordinære
generalforsamlingsdato. Deltagelse på generalforsamlingen skal meddeles bestyrelsen
senest en uge før.
Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til medlemstype Aktiv, og skal ske seneste 14
dage før generalforsamlingen. Medlemmerne har selv ansvaret for opdatering af korrekte
mailadresser.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen.
Dagsorden og regnskab udsendes sammen med indkaldelse. Evt. revideret dagsorden
udsendes senest 6 dage før generalforsamling.
Generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning og dens godkendelse.
3) Fremlæggelse af regnskab og dets godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8) Evt.
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