VEDTÆGTER FOR
FREDERIKSHAVN SKØJTEFORENING

§ 1.
Foreningens navn er FREDERIKSHAVN SKØJTEFORENING, og den er hjemmehørende i Frederikshavn
Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at virke for isskøjtesportens fremme i Frederikshavn og omegn gennem dyrkning af
skøjteløb, kunstskøjteløb, isdans og hurtigløb.
§ 3.
Gennem medlemskab af Jyske Skøjte Union og Dansk Skøjte Union er foreningen tilsluttet Dansk
Idrætsforbund. Foreningen er underkastet disse unioners og forbundets vedtægter og bestemmelser.
§ 4.
Foreningens medlemmer.
Anmodning om optagelse i foreningen som aktivt eller passivt medlem rettes til bestyrelsen. Såfremt
anmodningen afvises af bestyrelsen, kan denne afgørelse indankes for førstkommende generalforsamling.
Medlemskab står normalt åben for alle under 25 år, men er i øvrigt ikke begrænset af alder.
Kontingentrestance eller ukorrekt optræden under træning eller ved konkurrencer og lignende kan
foranledige et medlems eksklusion. Bestyrelsens beslutning herom kan indankes for førstkommende
generalforsamling.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.
§ 5.
Foreningen bestyrelse.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. De af
bestyrelsen, i overensstemmelse med foreningens vedtægter, vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formanden for bestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen
medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med en næstformand, en kasserer, en sekretær og tre
medlemmer

Valgperiode er 2 år. Udover formanden afgår 3 bestyrelsesmedlemmer på skift.
Suppleanter vælges for en periode på 1 år.
Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen supplerer denne sig selv indtil næste
generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de udvalg, den finder nødvendig. Bestyrelsen
er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til
stede.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden
for foreningen.
§ 6.
Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Kassereren skal senest 8 dage før
generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne.
Regnskaberne skal, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
§ 7.
Hvert år vælges 1 revisor bestående af medlemmer eller personer uden for foreningen, der måtte være
villige og kvalificerede til at påtage sig hvervet. Foreningens bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til
revisorer.
§ 8.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel ved annoncering i de lokale dagblade eller ved
skriftlig meddelelse til hvert medlem. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen. I sager der ikke er opført på dagsordenen, kan
generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance og for aktive under 14 år
tildeles stemmeret til forældre/værge med 1 stemme pr. aktiv løber. Man skal have været medlem i 6
måneder inden man har stemmeret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden.
Skriftlige afstemninger om eksklusion foregår skriftligt. Ved afstemninger er simpelt flertal afgørende, dog
kræves til vedtægtsændringer, at mindste 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for
ændringsforslaget.
§ 9.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Frederikshavn hvert år senest med udgangen af april måned.
Dagsorden skal omfattes følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand hvert 2. år.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¾
af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til formanden.
Anmodningen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om den eller de sager der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling, der skal finde sted efter opfordring fra medlemmer, skal afholdes senest
1. måned efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelse af ekstraordinær
generalforsamling foretages efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
§ 11.
Foreningens opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de mødte stemmer derfor.
Opnås sådan majoritet på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ny generalforsamling,
hvor da beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødte
stemmeberettigedes antal. På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutningen
om foreningens opløsning nødvendige salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue,
dog at simpel stemmeflerhed herved er afgørende.
Ved opløsning af foreningen er det den sidste generalforsamling, der træffer bestemmelse om anvendelse
af foreningens formue, at ubrugte midler ved opløsning af foreningen skal tilbagebetales til Elite Gaming
eller overføres til en anden godkendt forening.

Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtelser og gæld, kun den til enhver tid
tilstedeværende klubformue hæfter for disse.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. oktober 2020.
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