§1
Foreningens navn er FREM83, Skælskør
Foreningen er stiftet den 20. maj 1983
Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune
§2
Foreningens formål er at virke for samling og udøvelse af håndboldspillet i Slagelse
Kommune i en selvstændig håndboldklub
§3
Foreningen er tilsluttet DIF (DHF/HRØ), DGI Vestsjælland og Kultur og Fritid i Slagelse
kommune og dermed undergivet disse organisationers vedtægter
§4
1. Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig
foreningens vedtægter
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen for et nærmere fastsat tidsrum eller
bestandigt, såfremt bestyrelsen finder, at medlemmet ved sin optræden enten direkte
eller indirekte modarbejder foreningens formål og arbejde. Vedkommende skal, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til, at fremføre sit forsvar.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen ved først kommende generalforsamling.
Kontingentrestance ud over 2 mdr. medfører automatisk udelukkelse uden
ankemulighed, til restancen er betalt. Dette meddeles skriftligt med 8 dages varsel.
§5
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af:





Formand
Næstformand/Sekretær
Kasserer
4-6 bestyrelsesmedlemmer

2. På lige årstal vælges 4 medlemmer og på ulige årstal 3-5 medlemmer til
bestyrelsen. Alle valg er for 2 år
3. Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
4. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år
5. Genvalg kan finde sted

6. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Formand,
næstformand og kasserer skal være fyldt 18 år.
7. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold
8. Bestyrelsens beslutninger forpligter foreningen i henhold til nærværende vedtægter
§6
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte interne og eksterne udvalg til at varetage
specifikke opgaver.
Udvalgene kan suppleres med medlemmer godkendt af bestyrelsen.
Udvalgenes beslutninger skal endeligt godkendes af bestyrelsen.
§7
Bestyrelsen fastsætter selv sin egen og udvalgenes forretningsorden.
§8
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer
stemmer herfor.
§9
Der føres protokol over vedtagne beslutninger ved både bestyrelses- og udvalgsmøder.
Protokollen godkendes senest ved næste møde.
§ 10
Kontingent til foreningen samt aktivitetsbidrag fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.
Kontingent opkræves én gang pr. sæson i september/oktober, aktivitetsbidrag opkræves
kvartalsvis forud.
Medlemskab er gyldigt for den sæson/regnskabsår, der er betalt kontingent for.
Kun medlemmer kan deltage i foreningens daglige aktiviteter.
§ 11
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes i 1. kvartal, og
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på hjemmesiden (www.frem83.dk) samt
opslagstavlen i Skælskør Hallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal optages på dagsordenen
Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er fyldt 14 år.
Såfremt et medlem endnu ikke er fyldt 14 år, overgår stemmeretten til den eller en af de
personer, som har forældremyndigheden over barnet.
Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Hver fremmødt har kun én stemme og der kan kun stemmes ved personlig fremmøde

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af
afgivne stemmer). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse
vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Såfremt blot 1 medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning.
Dog skal alle personvalg, hvortil der er mere end 1 kandidat, samt afstemninger om
udelukkelse af et medlem, være skriftlige.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger
§ 12
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent og evt. stemmetællere
Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
a. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
b. Valg af 1 suppleant i henhold til § 5
c. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant i henhold til § 16
Eventuelt
§ 13

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav
herom med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er
modtaget og den indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
§ 14
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse
§ 15
1.

Foreningens medlemmer, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke
personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene
foreningen hæfter med dens respektive formue

2.

Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse overfor foreningen
ud over kontingent og aktivitetsbidrag

3.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art

§ 16
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
I god tid inden generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til
revisorerne.
På generalforsamlingen vælges på ulige år 1 revisor for 2 år og på lige år vælges 1
revisorsuppleant for 2 år
§ 17
1.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede ved 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger – evt. ekstraordinære – stemmer for

2.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler idræts- og
ungdomsarbejdet i Slagelse Kommune efter den opløsende
generalforsamlings beslutning
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