Vedtægter
1.

Foreningens navn: Søgård Petanque Klub. Foreningens hjemsted: Aabenraa kommune. Foreningen
søges optaget i DGI Sønderjylland.

2.

Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen for petanquespillet.

3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for petanque. Optagelse sker efter
henvendelse til foreningens bestyrelse, enten som junior medlem (0-17 år) eller som senior
medlem.

4.

Kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære Generalforsamling for det
efterfølgende år. Kontingentet skal indbetales senest på dagen for den ordinære Generalforsamling!
Ved indmeldelse efter 30. august betales ½ årskontingent.

5.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem pga. kontingentrestance, hvis kontingentet ikke er indbetalt
senest 1 måned efter 2. påkrav. I særlige tilfælde kan bestyrelsen meddele længere betalingsfrist.

6.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år af
gangen. På lige år vælges 2 medlemmer, og på ulige år vælges 3 medlemmer.
Samtidigt vælges 1 suppleant, 1 revisor, og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen. Alle valg foregår
ved simpelt stemmeflertal.

7.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med: formand, næstformand,
kasserer, sekretær samt 1 medlem til spilleudvalget, som samtidig er formand for dette.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8.

Spille udvalget, der vælges på generalforsamlingen, består af 3 medlemmer, hvor 1 er
bestyrelsesmedlem, jfr. § 7. Spilleudvalgsmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen.
Spilleudvalget forestår det praktiske arrangement ved alle turneringer og konkurrencer, interne
såvel som åbne.

9.

Bestyrelsen afholder møde, når dette findes nødvendigt.
Hvis 2 medlemmer forlanger det, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter mødet
eller senest på førstkommende møde derefter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.
Regnskabet skal i revideret stand foreligge for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
underskrevet af kasserer, formand og revisor.
11. Ordinær generalforsamling afholdes i sidste halvdel af februar og indkaldes med mindst 14 dages
varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.

12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 10 % af medlemmerne, dog mindst 5
medlemmer, skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse skal ske senest 8 dage efter modtagelsen af krav med mindst 14 dages varsel.
13. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af
bestyrelsen.
14. Dagsorden på den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor, revisorsuppleant og
spilleudvalgsmedlemmer.
7. Eventuelt.
15. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.
Såfremt blot 1 medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.
Der tilkommer 1 stemme pr. medlem. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Hvert medlem kan max. medbringe 2 fuldmagter.
16. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.
17. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
18. Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 30 % af foreningens medlemmer er til
stede på generalforsamlinger og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringerne. Hvis
ovennævnte ikke kan opfyldes, skal bestyrelsen senest 8 dage efter den ordinære generalforsamling
indkalde til ny generalforsamling med 14 dages varsel.
Dagsorden for den nye generalforsamling er vedtægtsændringer. På den nye generalforsamling
gælder almindeligt stemmeflertal
19. Opløsning af foreningen foregår efter samme procedure som vedtægtsændringer.
Ved opløsning af foreningen beslutter generalforsamlingen, at foreningens midler skal bruges til
almene formål i Aabenraa kommune, eksempelvis ungdomsarbejde i Søgård området. Bestyrelsen
kan ikke træde tilbage før afslutning af formue med mere er effektueret.
Vedtaget på generalforsamlingen 5/3 2001.
(Lundtoft kommune ændret til Aabenraa Kommune 1. januar 2007)
(Punkt 4 og punkt 8 ændret ved Generalforsamlingen 18. februar 2010)

