Vedtægter for Odense Skiklub
§1 Navn og hjemsted
Foreningen Odense Skiklub er stiftet 26. januar 1939 og har hjemsted i Odense Kommune.
Tilsluttet Danmarks Skiforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Federation
Internationale de Ski (FIS) og underlagt disse forbunds love og regler.
§2 Formål
Foreningens formål er at samle alle, der har interesse i skisport i Odense og omegn, og skaffe
dem de bedste muligheder for at dyrke sporten, bl.a. ved at arrangere kurser og konkurrencer,
fællesudflugter, rejser til ind-og udland, skigymnastik etc.
§3 Kontingent og medlemskab
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, efter oplæg fra bestyrelsen. Kontingent belales
via en abonnementsordning med Visa/Dankort og opkræves automatisk én gang årligt pr. 1/10
og inkluderer bidrag til Danmarks skiforbund. Det er en forudsætning for medlemskab i Odense
Skiklub at medlemmet tilmelder sig abonnementsordningen med sit Visa/Dankort. Desuden er
det en forudsætning for medlemskab at medlemmet er i stand til at modtage kommunikation fra
klubben på e-mail. Indmelding og udmelding af klubben, foretages af medlemmet selv, via
klubbens hjemmeside. Betales kontingentet ikke indenfor den angivne tidsfrist, betragtes
medlemmet som udmeldt. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra betingelserne §3.
§4 Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer, nemlig formanden, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år af gangen, og mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år
ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan
finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til
specielle opgavers løsning. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
§5 Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde, når han finder anledning til det, eller når et af
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af
stemmelighed under afstemninger, afgør hans stemme udfaldet. Formanden er berettiget til at
handle på foreningens vegne, i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald omgående
fremføre sagen for bestyrelsen, ved førstkommende møde. Bestyrelsen fører protokol over
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Under formandens forfald fungerer næstformanden
som foreningsleder.
§6 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31 december. Bestyrelsen skal inden den 31.
marts afgive regnskab for det foregående regnskabsår til revisoren. Regnskabet forelægges ved
den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning
og underskrift. Foreningens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskabet -forevist (slettet:
”og kassebeholdning”).

§7 Stemmeret
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Dog kan et medlem kun repræsenterer 2 stemmer
foruden sin egen stemme. For at opnå stemmeret må kontingentet for indeværende sæson være
betalt (ændret: ”betalt senest 31. marts”).
§8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Den ledes af en af generalforsamlingen valgt
dirigent, der afgør alle spørgsmål om forhandlingsmåde. På den årlige generalforsamling, som
skal indkaldes med 10 dages varsel og afholdes i april måned, skal dagsordenen indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsen giver en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Planer for det kommende år fremlægges.
Indsendte forslag fra medlemmer.
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer (tidligere to punkter, valg af suppleant udgår).
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigedes stemmer. Hvis et medlem kræver det, skal valg afgives skriftligt.
§9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger
efter, at mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt har anmodet bestyrelsen herom.
§10 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves
godkendelse af formand og kasserer i forening (ændret: ”kræves underskrift”). For klubbens
forpligtelser hæfter kun dens egne midler og der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
§11 Fremlæggelse af dagsorden, regnskab og indkomne forslag
Senest 5 dage før enhver generalforsamling skal dagsorden, indkomne forslag, samt evt.
vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne (ændret: ”lægges på klubbens hjemmeside”).
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være
indgivet skriftligt til bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingen, og for ekstraordinære
generalforsamlingers vedkommende skriftligt, senest 3 dage efter at indvarsling er udsendt.

§12 Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses eller deles efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Opløsning kan dog ikke finde sted, så
længe blot 15 medlemmer er imod det. Opløses foreningen, tilfalder dens midler og ejendele de
øvrige skiklubber under Danmarks Skiforbund i Odense Kommune. Hvis sådanne ikke findes,
tilfalder midler og ejendele det almene Børne-og Ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Ovenstående vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 24. april 2019

