Vedtægter for Vesterbro Rulleskøjte Klub
Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. februar 2017.

§1
Foreningens navn er Vesterbro Rulleskøjte Klub (VRK).
Hjemsted er på Vesterbro i Københavns kommune.

§2
VRK's formål er at:
●
●
●
●

Skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke rulleskøjtesporten aktivt som passivt på
forskellige sportslige niveauer.
Udbrede kendskabet og fremme interessen for sportsgrenen.
Arbejde for bedre og mere sikre vilkår for rulleskøjteløbere i trafikken.
Sikre, at der i VRK's aktiviteter arbejdes med medbestemmelse og medansvar, så
medlemmerne selvstændigt og ansvarsfuldt er med til at tage vare på og udvikle deres klub
og derved dem selv.

§3
VRK er medlem af Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er til
enhver tid underlagt deres love og regler.
VRK er medlem af Vesterbro Idræts Samvirke (VIS) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
Storkøbenhavn.

§4
Stk. 1.
VRK ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, og består af 5
bestyrelsesmedlemmer.
Senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse, skal den nyvalgte bestyrelse fordele
arbejdsopgaver mellem sig, herunder posten som kasserer. Bestyrelsen kan vælge et
bestyrelsesmedlem som officiel formand, men det er ikke et krav.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Der udfærdiges referat af møderne.
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. 2 medlemmer vælges i ulige årstal. 3
medlemmer vælges i lige årstal. 1 til 2 suppleanter vælges for et år af gangen.
Stk. 3.
Bestyrelsen er VRKs daglige ledelse og repræsenterer VRK i alle forhold.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 5.
Valgbar til bestyrelse er ethvert medlem af VRK, der er fyldt 18 år.
Stk. 6.
Udnævnelse af æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen til vedtagelse af generalforsamlingen.
Stk. 7.
Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold taler herfor, fastsætte særlige medlemsvilkår.

§5
Stk. 1.

VRK tegnes af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Finansielle transaktioner (herunder netbank) kan
dog tegnes af kassereren og blot et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3.
VRK medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af VRK indgåede forpligtelser, for hvilke
VRK alene hæfter med sin formue.
Stk. 4.
Klubben må anvende netbank til finansielle transaktioner, så længe alle transaktioner bliver
godkendt efter reglerne i § 5 stk. 1.

§6
Stk. 1.
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Stk. 2.
Indmeldelse sker ved registrering på klubbens hjemmeside eller skriftligt ved indsendelse af
indmeldelsesblanket til bestyrelsen.
Stk. 3.
Indmeldelsen er bindende indtil næste kontingentopkrævning.

§7
Medlemmer der ikke har betalt kontingent til tiden er automatisk udmeldt af klubben. Udmeldelse i
løbet af en kontingentperiode kan kun ske ved skriftlig henvendelse (email eller brev) til
medlemsadministrator eller bestyrelse. Evt. restancer til klubben bliver meddelt til Danmarks
Rulleskøjte Union, og skal betales før man igen kan blive optaget som medlem af klubben.

§8
Stk. 1.
Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2.
Kontingentet skal være betalt inden udløbet af betalingsfristen. Ved for sen betaling fremsendes
rykker og der kan opkræves et rykkergebyr.
Stk. 3.
Gebyrernes størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, tilstå et medlem hel eller delvis
kontingentfritagelse.

§9
Stk. 1.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og varsles via opslag på
VRKs hjemmeside, via maillisten eller brev mindst 4 uger før afholdelsen.
Stk. 2.
På VRKs hjemmeside samt via maillisten udsendes mindst 1 uge før afholdelse af
generalforsamlingen dagsorden, evt. indkomne forslag samt det reviderede regnskab.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt eller via mail være bestyrelsen
i hænde senest 2 uger før afholdelsen.
Stk. 4.
Adgang til generalforsamlingen har alle VRK medlemmer samt, hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Alle medlemmer der er over 15 år på dagen for generalforsamlingen, og ikke er i

kontingentrestance, har stemmeret.
Stk. 5.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal (over halvdelen) blandt de
fremmødte medlemmer.
Stk. 6.
Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af vedtægterne at mindst 2/3 af de
afgivne gyldige stemmer er for forslaget.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Skriftlig
afstemning foretages såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det.
Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referat godkendes og underskrives af
dirigenten.

§ 10
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
a. valg af bestyrelse i henhold til § 4.
b. valg af 1 eller 2 suppleanter.
8. a. valg af 1 revisorer.
b. valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§ 11
Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutning
træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at
vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til
dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget.
Der skal ske indkaldelse og afholdelse efter samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.

§ 13
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling
afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisor.

§ 14
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisor skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er
til stede.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15
Stk. 1.
VRK kan kun opløses ved en til formålet særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutning kræves at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede
og at mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmer er for en opløsning af VRK.
I modsat fald indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes, hvis
3/4 af de afgivne gyldige stemmer er for en opløsning, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
Stk. 2.
I tilfælde af opløsning skal VRK formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, tilfalde et idrætsligt
formål på Vesterbro i Københavns kommune. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

