Vedtægter for Nivå Trim

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Nivå Trim. Foreningens hjemsted er Nivå.
§ 2. Formål
2.1.

At virke til gavn for løbesporten, såvel på konkurrence- som på motionsplan samt
varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og i organisationer under
Dansk Atletik Forbund.

2.2.

At oparbejde og styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmerne.
§ 3. Medlemmer

3.1.

Som medlem kan optages alle med interesse for løb.

3.2.

Dansk Atletik Forbunds regler og bestemmelser er gældende for foreningens
medlemmer.
§ 4. Kontingent

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen med generalforsamlingens
godkendelse.

§ 5. Udelukkelse og udmeldelse
5.1.

Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan
bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er
betalt.

5.2.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved handling eller omtale skader
foreningens interesser og anseelse. Bestyrelsens beslutning om udelukkelse kræver
dog, at mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen.

5.3.

Bestyrelsen er på anmodning af den, som er blevet udelukket, pligtig at forelægge
sin beslutning for førstkommende generalforsamling.

5.4.

Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 6. Foreningens ledelse
6.1.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, samt eventuelt 12 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen.

6.2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer, der ikke må være den
samme person.

6.3.

Halvdelen af den valgte bestyrelse er på valg hvert år.

6.4.

(ophævet)

6.5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når 3/5 af
bestyrelsen er til stede.

6.6.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som er fyldt 18 år.

6.7.

Bestyrelsen kan helt eller delvist overdrage opgaver til øvrige medlemmer og kan
ansætte lønnet medhjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.
§ 7. Regnskab

Regnskabet er kalenderåret.
§ 8. Revision
Regnskabet revideres af 1 af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for 1 år ad
gangen. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til
medlemmer af bestyrelsen.

§ 9. Generalforsamlingen
9.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

9.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

9.3.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse
til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

9.4.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9.5.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være udsendt til
medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9.6.

Dirigenten leder forhandlingen på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål
vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemningerne og disses resultat.

9.7.

Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning,
hvis mindst een af de fremmødte kræver dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.8.

Alle valg foregår skriftligt, når flere end det nødvendige antal kandidater er foreslået.

9.9.

Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændringer og foreningens opløsning,
træffes ved simpel stemmeflerhed, og lovlig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

9.10.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Godkendelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
a. 3 (henholdsvis 2) bestyrelsesmedlemmer.
b. Revisor
7. Eventuelt.

9.11.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
tillige finde sted, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver dette ved
skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen.
§ 10. Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.
§ 11. Foreningens opløsning
11.1.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

11.2.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
opløsning på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers
mellemrum.

11.3.

Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til gavn for løbesporten i Dansk
Atletik Forbunds regie, eller til fordel for idrætten i Fredensborg Kommune.

--- ooo OOO ooo ---

Således vedtaget den 6. december 1999.
Ændret på ordinær generalforsamling den 25. februar 1999.
Ændret på ordinær generalforsamling den 2. marts 2004.
Ændret på ordinær generalforsamling den 18. marts 2014.

