Vedtægter for Horsens Squashklub
1.
1.1 Klubbens navn er Horsens Squashklub.
1.2 Klubbens formål er at virke for Squash-sporten i Horsens og omegn.
2.
2.1 Medlemskab er åbent for enhver aktiv eller passiv squash interesseret.

2.2 Udmeldelse finder sted ved udgangen af kontingent perioden og skal foretages skriftligt.

2.3 Eksklusion kan foretages af bestyrelsen, når et medlem ikke overholder klubbens vedtægter og
bestemmelser. Eksklusion skal bekræftes ved næste generalforsamling.
3.
3.1 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Tidspunktet for opkrævningen og forfaldsdato fastsættes af
bestyrelsen.

3.2 Regnskabsåret følger kalenderåret.
4.
4.1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes primo i hvert kalenderår.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 7 dages varsel ved opslag i klublokaler.

4.2 Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden senest
4 dage før forsamlingen.

4.3 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
•

Valg af dirigent.

•

Formandens beretning.

•

Drøftelse af formandens beretning.

•

Kassereren aflægger regnskab.

•

Drøftelse og godkendelse af regnskab.

•

Eventuelle forslag.

•

Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og person til regnskab gennemgang.

•

Eventuelt.

4.4 Vedtagelse kræver simpelt flertal.

4.5 Vedtægtsændringer kræver bekendtgørelse på indkaldelse og at mindst 2/3 af de på
generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

4.6 Alle aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. Dirigenten kan på anmodning fra et medlem
træffe beslutning om skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt. Formanden
tillægges 2 stemmer ved stemmelighed. Kun sager opført på dagsordenen kan bringes til afstemning.

4.7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på sædvanlig vis, når bestyrelsen eller 1/3 af de aktive
medlemmer forlanger det af formanden.
5.
5.1 Bestyrelsen består af 5 til 6 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer. Bestyrelsens
medlemmer er valgt for 2 år. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, samt 2 til 3 ekstra
medlemmer. Ved vacance indtræder suppleant efter stemmetal.
Regnskabet skal gennemgås af en på generalforsamlingen udvalgt person for den kommende sæson.
Personen til regnskab gennemgang vælges for et år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5.2 Ved stemmelighed i bestyrelsen tillægges formanden 2 stemmer.

5.3 Formanden er ansvarlig for dagsorden og protokol over bestyrelsens beslutninger og kan på
bestyrelsens vegne sammen med kassereren disponere økonomisk og sammen med næstformanden
disponere sportsligt.

5.4 Næstformanden er ansvarlig for klubben i sportslige sammenhænge.

5.5 Kassereren er ansvarlig for regnskabet, indtægter og udgifter.

5.6 Klubbens formue ansvarer over for långivere, låntagere og offentlige myndigheder og repræsenteres
af bestyrelsen lige som klubben i andre forhold tegnes af denne.

5.7 Bestyrelsen kan ikke pantsætte uden at spørge generalforsamlingen.

5.8 Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i klubben påhvilende
økonomiske forpligtelser.

6.
6.1 Til beslutning om opløsning af klubben kræves 2/3 flertal blandt mindst halvdelen af klubbens aktive,
myndige medlemmer, afgivet ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med to måneders
mellemrum.

6.2 På den sidste generalforsamling tager medlemmerne ved almindelig stemmeflertal stilling til,
hvorledes der skal forholdes med klubbens formue. Formuen må kun fordeles således, at den kommer
sporten i Horsens og omegn til gode.
7.
7.1 Disse vedtægter erstatter alle tidligere forslag, love og vedtægter, og træder i kraft ved den ordinære
generalforsamling 27. maj 2021.
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