Støtteforeningen Frikast
Støtteforening for ungdomsafdelingen i Lyngby Håndbold Klub

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR
STØTTEFORENINGEN FRIKAST
§1.

Medlemskabet er uafhængigt af LHK. Alle kan optages som medlem.
Indbetaling af kontingent betragtes som indmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt, senest med én måneds varsel til regnskabsårets udgang.
Ved udmeldelse tilfalder optjente penge Frikast, efter 3 måneder fra udmeldelsesdatoen.
Et medlem, der på trods af krav ikke betaler forfaldent kontingent eller anden former for
udestående med Frikast eks. afregning for julelodder, manglende betaling til arrangementer
osv., kan slettes uden yderligere varsel.
Sletning på grund af restance fritager ikke for kontingent forpligtelsen for det regnskabsår, i
hvilket sletningen finder sted. Medlemskabet kan først genoptages når gælden er betalt.
Medlemmets optjente penge kan til enhver tid modregnes i foreningens tilgodehavende, såfremt
bestyrelsen beslutter dette.

§2.

Kontingent løber fra 1. oktober og til 30. september og fastsættes hvert år af
generalforsamlingen og indbetales til foreningen i henhold til betalingsfrist som anført på
opkrævningen..

§3.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og 2-4
menige medlemmer – samt 1-2 suppleanter.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, og disse vælges særskilt på
generalforsamlingen: formand, sekretær, 1-2 menige medlemmer lige år og næstformand,
kasserer, 1-2 medlemmer ulige år. Suppleanter vælges for en 1-årig periode.
Bestyrelsen har til opgave at lede den daglige administration af Støtteforeningen Frikast.

§4.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i støtteforeningens anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i september måned, og skal af bestyrelsen indkaldes
skriftligt med mindst 3 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes i henhold til §7.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen.
Forslaget sendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens
afholdelse. Der kan kun træffes beslutning om forhold der er optaget på dagsordenen, eller som
er indkommet som ovenfor anført.

§5.

For at være stemmeberettiget på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, skal man
på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse være myndigt medlem af støtteforeningen
eller være forælder til umyndigt medlem af støtteforeningen. Det er i begge tilfælde en
betingelse, at medlemskabet har varet mindst 3 måneder, og at medlemmet ikke er i
kontingentrestance.

§6.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §3 / valg af revisor for en 1 årig periode
7. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår
8. Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke
må være medlem af bestyrelsen.
§7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, eller når mindst 1/3
af de stemmeberettigede, jf. §5, fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af grund.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
kravet. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

§8.

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes beslutning ved simpelt flertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede, jf. §5. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt
der er flertal herfor blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan stemmes ved fuldmagt,
dog således, at fuldmagt kun gives til en anden stemmeberettiget, og således at hver fremmødte
stemmeberettiget kun kan medbringe én fuldmagt.
Beslutning om støtteforeningens opløsning og -/eller om vedtægtsændringer er ikke omfattet af
ovenstående regler i §8, men er derimod omfattet af reglerne i §12.

§9.

Regnskabsåret er fra den 01.07. til den 30.06. Kassereren fører et specificeret regnskab over
foreningens indtægter og udgifter. Endvidere kan kassereren føre medlemskartotek.
Kassereren skal senest den 20.08. overgive regnskabet, med alle tilhørende bilag, til revisoren,
der skal have regnskabet afsluttet den 01.09.

§10. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende
bestyrelsesmøder, anses som udtrådt af bestyrelsen, såfremt bestyrelsen beslutter dette.
§11. Formanden og kassereren har hver for sig fuldmagt til at disponere over de til rådighed værende
midler.
§12. Beslutning om støtteforeningens opløsning og -/eller vedtægtsændringer kan alene træffes på en
generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede i foreningen, jf. §5.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling,
på hvilken opløsningen og -/eller ændringer af vedtægter kan vedtages med 2/3 majoritet blandt
de fremmødte stemmeberettigede, jf. §5. Afstemninger på begge generalforsamlinger kan
hverken finde sted skriftligt eller ved fuldmagt.
I tilfælde af opløsning tilfalder støtteforeningens midler ubeskåret Lyngby Håndbold Klubs
ungdomsafdeling.
§13. Støtteforeningen Frikast er stiftet den 5. november 1998, med det formål at støtte
Ungdomsafdelingen i Lyngby Håndbold Klub, herunder ved forskellige tiltag at skabe
økonomisk mulighed for, at klubbens medlemmer af Ungdomsafdelingen kan deltage i stævner,
turneringer og lignende i ind og udland.
---------------o0o--------------Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2019.
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