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Vedtægter for Viby Løbeklub (Viby IF løb)
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§ 1.

Navn og hjemsted
1.1
Foreningens navn er Viby Løbeklub (Viby IF løb). Foreningens hjemsted er Viby Sjælland. Klubben
er en underafdeling af Viby Idrætsforening og er underlagt denne forenings vedtægter.

§ 2.

Foreningens formål
2.1
Foreningens formål er:
1. At skabe og øge sundhed ved fysiske aktiviteter, som udføres ved løb, gang og evt. andre
motionsformer.
2. At have regelmæssige træningssamlinger samt at arrangere og deltage i motionsløb, på
motions- og konkurrencebasis.
3. At fremme et socialt sammenhold og kammeratskab i klubben.

§ 3.

Medlem af organisationer
3.1
Viby Løbeklub er medlem af Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og
kan være medlem af andre relevante organisationer, som f.eks. Dansk Atletikforbund.

§ 4.

Optagelse af medlemmer
4.1
Som medlem af Viby Løbeklub kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter.
For unge under 15 år kræves skriftligt tilsagn fra forældre eller værge før optagelse.
4.2
Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningens kasserer.
4.3
Der kan optages aktive og passive medlemmer i foreningen.

§ 5.

Kontingent
5.1
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Der kan fastsættes
differentieret kontingent for familier, unge og passive medlemmer.
5.2
Kontingentet er forfaldent til betaling senest den 1. maj.
5.3
Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 6.

Udmeldelse og eksklusion
6.1
Udmeldelse sker ved at sende meddelelse herom til kassereren. Det betragtes tillige som
udmeldelse, hvis man ikke betaler kontingentet senest umiddelbart efter første rykker.
6.2
Eksklusion af et medlem kan besluttes af bestyrelsen. Eksklusion foretages ved anden gæld til
foreningen end kontingentrestance
(jf. § 6.1), eller når et medlem ved sin opførsel skader foreningens virke og omdømme.
6.3
Den ekskluderede kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på
dagsordenen.
6.4
Eksklusionen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer for eksklusion.
6.5
Viby Idrætsforenings hovedbestyrelse kan ligeledes ekskludere medlemmer, efter Viby
Idrætsforenings vedtægter, § 8.

§ 7.

Ordinær generalforsamling
7.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset antallet
af fremmødte. Medlemmerne skal underrettes senest 21 dage før afholdelsen ved indkaldelse via
lokalpressen.
7.2
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3
Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
7.4
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Forældre til medlemmer under 15 år kan
afgive 1 stemme pr. medlem. Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde og skriftlig
fuldmagt. Ingen kan afgive mere end to stemmer pr. afstemning (egen stemme + en fuldmagt)
Stemmeret har kun medlemmer, som på tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, har
betalt årets kontingent.
7.5
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion jf. § 6,
vedtægtsændringer jf. § 13 og foreningens ophør jf. § 14. ”Blanke” stemmer (hverken for eller
imod) tæller altid som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, når blot et
medlem ønsker det.
7.6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgettet for det
kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
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6.
7.
8.
9.
10.
7.7

7.8

Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
Valg af suppleanter til repræsentantskabet
Eventuelt

Bestyrelsen skal bestå af 7 personer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen blandt foreningens
medlemmer.
Formand og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer og næstformand samt 2
bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Derudover kan vælges to suppleanter, som kan deltage i
bestyrelsesarbejdet dog uden stemmeret.
Formanden er født medlem af hovedbestyrelsen
Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab foretages efter reglerne i Viby Idrætsforenings
vedtægter, § 59.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling
8.1
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller efter krav fra mindst 10 % af
foreningens medlemmer, dog minimum 5 personer.
8.2
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at begæringen er fremsat over for
bestyrelsen. Indkaldelse, sker som til den ordinære generalforsamling jf. § 7.1

§ 9.

Bestyrelsens myndighed
9.1
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
9.2
Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
9.3
Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have givet skriftlig
erklæring om villighed til at modtage valg.
9.4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til givne opgaver, blandt alle foreningens medlemmer.
9.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder
formand eller kasserer.

§ 10. Tegningsret
10.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
10.2 Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer, der varetager særlige opgaver.
§ 11.

Hæftelse
11.1 Viby Løbeklub hæfter for egne dispositioner og beslutninger truffet af Viby Idrætsforenings
repræsentantskab og hovedbestyrelse samt udvalg nedsat heraf.
11.2 Medlemmerne hæfter hverken for Viby Idrætsforenings eller for Viby Løbeklubs forpligtelser.

§ 12. Regnskab mv.
12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
12.2 Kassereren er ansvarlig for, at foreningens regnskab føres på betryggende vis, og udarbejder
periodiske regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen.
12.3 Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Foreningens midler, skal
Indsættes i et anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.
12.4 Kassereren udarbejder et årsregnskab. Regnskabet færdiggøres således, at det kan revideres og
godkendes af bestyrelsen inden generalforsamlingen.
12.5 Regnskabet revideres af de revisorer, der vælges af Viby Idrætsforenings repræsentantskab.
§ 13. Vedtægtsændringer
13.1 Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og
angivne tidsfrister er overholdt jf. § 7.1
13.2 Forslaget er vedtaget, når 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for
forslaget.
13.3 Viby Idrætsforenings hovedbestyrelse skal høres om vedtægtsændringer, i overensstemmelse
med Viby Idrætsforenings vedtægter, § 51, stk. 2.
§ 14. Foreningens opløsning.
14.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor. Møderne afholdes med mindst 4 ugers
mellemrum.
14.2 Indkaldelse om dette punkt skal overholde tidsfristerne i § 7.1 og skal tillige sendes skriftligt til
alle medlemmer.
14.3 Ophører foreningen med at eksistere, skal formuen gå til Viby Idrætsforening.
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Vedtægter fra 22. Oktober 2007 erstattes af disse vedtægter som er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den
9. December 2009.
_______________________
Dirigent
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_____________________
Formand

