LOVE FOR VANDPOLO NYKØBING FALSTER

§ 1, Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Vandpolo Nykøbing Falster, forkortet VNF. Klubbens hjemsted er Guldborgsund Kommune.
Dens adresse er formandens bopæl.
§ 2. Formål.
Klubbens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i vandpolo og tilhørende aktiviteter.
§ 3. Tilslutning.
Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion (SVOEM), som er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF).
§ 4. Medlemmer.
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Som aktive medlemmer kan optages alle,
der ønsker at deltage i vandpolo og tilhørende aktiviteter.
Som passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for klubben og dens aktiviteter.
Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrence eller træning.
§ 5. Kontingent.
Klubbens kontingent fastsættes for såvel passive som aktive medlemmer for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårligt forud.
Hvis et medlem træder ud af klubben indenfor en kontingent periode, kan betalt kontingent uanset årsagen til udtrædelsen ikke tilbagebetales.
§ 6. Udmeldelse og eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel,
og at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance. Medlemmet har krav på en skriftelig bekræftelse.
Hvis et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftelig varsel udelukke vedkommende fra klubbens aktiviteter. Inden
et udelukket medlem igen kan optages som ordinært medlem, skal det skyldige kontingent være indbetalt.
I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særligt forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar, og vedkommende kan kræve udelukkelsen prøvet på førstkommende generalforsamling, der skal træffe sin beslutning med mindst 2/3 flertal.
§ 7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages
varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside – www.vnf.dk.
Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og henvise til dagsorden i følge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og forældre til medlemmer under 14 år. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, samt
forældre til medlemmer under 14 år. Forældre har én stemme pr. medlem under 14 år.
Stemmeretten forudsætter, at medlemmet ikke er i kontingentrestance, og at vedkommende har været medlem i mindst 2 måneder.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
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§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Indkommende forslag.
Valg af bestyrelse.
a)
b)
c)

7.

Valg af revisorer.
a)
b)

8.

Formand for 2 år.
2 medlemmer eller flere for 1 år.
1 suppleant for 1 år.

1 revisor for 1 år.
1 revisorsuppleant for 1 år.

Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen ledes af den på generalforsamlingens valgte dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, og beslutninger træffes ved simpelt flertal; jfr. dog §6, §15 og §16.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftelig afstemning finde sted, hvis dirigenten, bestyrelsen eller 5 fremmødte stemmeberettigede
medlemmer forlanger det. Afstemning om eksklusion skal også foregå skriftligt.
Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger skal indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til
bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter kravet med motiveret dagsorden fremsat.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.
§ 11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger, forpligter klubben
i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af mindst 3 personer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for, således at formanden vælges på ulige år, og
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år for en 1 årig periode.
Desuden vælges 1 suppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Disse udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen.
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§ 12. Konstituering og tegningsret.
Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde, som afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Økonomiske dispositioner kan kun foretages af formanden og/eller kassereren. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved
optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fastejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der skal føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
§ 13. Regnskab.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden d. 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status
pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 14. Revision.
Revisionen vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år.
Desuden vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 15. Vedtægtsændringer.
Forandringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 16. Klubbens opløsning
Bestemmelsen om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves,
at mindst 1⁄2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre.
Almindelig stemmeflerhed er her tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.
§ 17. Ikrafttræden.
Nærværende love træder i kraft d. 23. april 1995.
Ændringer foretaget 13.3.2009
Vedtaget på Vandpolo Nykøbing Falster’s stiftende generalforsamling d. 23. april 1995. Aktiviteter startet 1. september 1995.
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