Vedtægter for foreningen
Løb i Vallensbæk
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
§ 1.1 Foreningens navn er Løb i Vallensbæk.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune. Adressen følger formandens adresse.
§ 1.3 Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland og dermed undergivet landsdelsforeningens love og bestemmelser.
§ 1.4 Foreningen er desuden medlem af DIF og DAF.
§ 2. Foreningens formål:
§ 2.1 Foreningen Løb i Vallensbæks formål er at tilbyde interesserede motionsløb, samt et
fællesskab omkring løb, og hermed bidrage til øget sundhed og velvære. Desuden at udvikle
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det omgivende
samfund som aktiv medborger.
§ 3. Ydelser og aktiviteter
§ 3.1 Foreningens ydelser er primært at arrangere kontinuerlige løbeture i forskellige niveauer
for medlemmerne.
Aktiviteter og ydelser fastlægges af bestyrelsen.
§ 4. Medlemskab:
§ 4.1 Som medlem af foreningen optages alle, som har betalt kontingent til foreningen, og
som tilslutter sig foreningens formål. Et medlemskab er personligt.
§ 4.2 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse.
§ 4.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen
eller overtræder foreningens vedtægter.
§ 5. Kontingent:
§ 5.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet refunderes ikke ved udtrædelse
§ 6. Regnskab og revision:
§ 6.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
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§ 6.2 Foreningen har egen revision. Der vælges hvert år, ved generalforsamling, en revisor og
revisorsuppleant. De pågældende må ikke sidde i bestyrelsen eller være samboende med
kassereren.
§ 6.3 Foreningens midler opbevares i foreningens bank, som vælges af bestyrelsen.
§ 7. Tegning og hæftelse:
§ 7.1 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren. Ved den enes fravær
tegnes foreningen enten af formand eller kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
§ 7.2 Ved beløb under 2000,-kr. kan kassereren alene underskrive.
§ 7.3 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningskontoen hver for sig.
§7.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den, af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse.
§ 8. Generalforsamling:
§ 8.1 Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år senest i
marts måned.
§ 8.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne. Dagsorden og revideret regnskab vedlægges indkaldelsen.
§ 8.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen, og udsendt til medlemmerne senest 4 dage før.
§ 8.4 Dagsorden for generalforsamlingen skal, som minimum indeholde følgende punkter:
- Valg af ordstyrer
- Valg af referent
- Godkendelse af rettidig indkaldelse og dagsorden
- Bestyrelsens beretning om det forløbne år
- Behandling af indkomne forslag
- Fremlæggelse af regnskab og budget
- Fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Valg af revisor og revisorsuppleant
- Eventuelt
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§ 8.5 Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Dog har
forældre/værge til et eller flere medlemmer under 15 år stemmeret med 1 stemme.
§ 8.6 Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor
der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer, eksklusion af et medlem eller
opløsning af foreningen. Disse 3 undtagelser kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de
fremmødte medlemmer.
§ 8.7 Foreningen kan dog kun opløses hvis 2/3 af de deltagende på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling stemmer for.
§ 8.8 Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt ordstyreren eller et medlem
forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
§ 9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne forlanger det.
§ 9.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter ønsket er fremsat og
indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
§ 9.3 Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.
§ 10. Bestyrelsen:
§ 10.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.
§ 10.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges iblandt medlemmerne på generalforsamlingen for 2 år
ad gangen. Det første år vælges alle 5 bestyrelsesmedlemmer, hvor 3 vælges for en 2-årig
periode, og 2 vælges for en 1-årig periode.
§ 10.3 Der vælges desuden hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
§ 10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen med
formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Desuden kan
bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper.
§ 10.5 For at være valgbar, skal den opstillede personligt være til stede, eller der skal foreligge
en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage
valg.
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§ 10.6 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
§ 10.7 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 10.8 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
§ 11. Opløsning:
§ 11.1 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et almennyttigt formål
efter seneste generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på generalforsamling den 26. februar 2015.
Underskrevet af bestyrelsen 24. oktober 2018:
_____________________________________
Formand: Lotte Rørvig
_____________________________________
Næstformand: Majbrit Sandbjerg
_____________________________________
Kasserer: Susan Arum
_____________________________________
Bestyrelsesmedlem: Vivian Nedahl Ottesen
_____________________________________
Bestyrelsesmedlem: Michael Stanley Nielsen
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