Vedtægter
Hørsholm Kunstskøjteløber Forening, Stadion Alle, 2970 Hørsholm
Senest ændret den 10. september 2017
§ 1.
Foreningen er stiftet den 1. september 1971. Dens navn er "HØRSHOLM KUNSTSKØJTELØBER
FORENING" - HKF og dens hjemsted er Hørsholm Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er:





at virke til fremme af færdighed i kunstskøjteløb med det mål at udvikle nogle af de
bedste skøjteløbere både nationalt og internationalt
at lære børn og unge at respektere og tage hensyn til hinanden
at lære børn og unge at respektere egne og andres stærke og svage sider for derved at
udvikle de unges evne til at fungere socialt godt i en gruppe.
HKF skal være et godt og sjovt sted af være, hvor venskaber blandt løbere dannes og
udvikles.

§ 3.
1. Foreningen skal være medlem af Dansk Skøjte Union (DSU).
2. Bestyrelsen har ret til at lade foreningen optage i andre overordnede organisationer.
§ 4.
Medlemmerne:
1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, enten som aktivt eller som passivt
medlem, der retter henvendelse herom til bestyrelsen.

side[1]

2. Medlemskabet er fortløbende, indtil det skriftligt opsiges med l måneds varsel til den 1. i
en måned.
3. Bestyrelsen er berettiget til at bestemme om og under hvilke betingelser medlemmer fra
andre kunstskøjteløberforeninger kan optages som medlem af HKF. Til en eventuel afvising kræves en enstemmig bestyrelse.
4. Hvis et medlem eller medlemmets forældres adfærd eller ytringer har en vis grovhed, kan
der skrides til udelukkelse (tidsbestemt) eller eksklusion (permanent).
Modarbejdelse af foreningsformålet, udvisning af dårlig opførsel der skader HKF's
anseelse og omdømme kan danne grundlag for en udelukkelse/ eksklusion.
Ved evt. udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.
Ved sager vedrørende eventuel eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen
afgøres på den førstkommende generalforsamling - som et særligt punkt på dagsordenen.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de
repræsenterede medlemmer er for eksklusionen.
5. Som K eller M løber er det ikke tilladt, at være medlem i flere klubber, med mindre andet
aftales individuelt med bestyrelsen.

§ 5.
Kontingent/restancer:
Medlemskontingent, aktive medlemmer
1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
2. Der betales ud over et kontingent også medlemskontingent til DSU.
3. Ved indmeldelse før 1. januar opkræves medlemskontingent til DSU samtidig med første
rate af kontingentet. For indmeldelser efter 1. januar kan bestyrelsen beslutte at opkræve
et reduceret gebyr.
4. Der betales for én sæson, som følger regnskabsåret.
5. Kontingent opkræves forud to gange årligt.
6. Der skal indbetales senest 14 dage efter der er anmodet om betaling. Overskrides denne
dato, kan et rykkergebyr opkræves.
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7. Nye medlemmer betaler kontingent fra den første i indmeldelsesmåneden.
8. Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent samt medlemskontingent til DSU ikke.
9. Ved deltagelse i indenlandske konkurrencer bemyndiges bestyrelsen til at opkræve hel
eller delvis betaling af konkurrencegebyret.
10. Opkrævning for deltagelse i internationale konkurrencer kan fastsættes af bestyrelsen.
Beløbet kan ikke overstige Hørsholm Kunstskøjteløber Forenings samlede omkostninger.
11. For at kunne deltage i DSU’s aktiviteter, såsom konkurrencer, opkræver DSU en licens hos
hvert klubmedlem. Dette gebyr er ikke indeholdt i HKF kontingentet.
Medlemskontingent, passive medlemmer
Medlemskontingent, passive medlemmer Fastsættes af bestyrelsen. Der betales for én sæson,
som følger regnskabsåret. Opkræves 1 gang årligt.
Restance
Ved restance, efter påmindelse, kan medlemmet ikke deltage i konkurrencer eller
undervisning. Bestyrelsen afgør om medlemmet skal miste andre rettigheder.
§ 6.
Generalforsamlingen:
Generelle bestemmelser for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger:
1. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.
Der indkaldes pr. e-mail med angivelse af dagsorden, tid og sted, der skal være i Hørsholm
Kommune.
2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedr. generalforsamlingens lovlighed og gennemførelse.
4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødendes antal.
a. Afstemning skal ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem ønsker det.
b. Stemmeberettiget er ethvert aktivt/passivt medlem over 18 år samt forælder/værge
til medlemmer under 18 år. Stemmeretten bortfalder, dersom medlemmet er i
restance på dagen for generalforsamlingens afholdelse.
c. Stemme kan afgives ved fuldmagt. Dog kun 1 fuldmagt pr. fremmødte stemmeberettiget person.
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5. Vedtagelse af forslag.
a. Til vedtægtsændring kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de repræsenterede
stemmer.
b. Øvrige forslag, der stilles i henhold til dagsordenen, afgøres ved simpelt
stemmeflertal.
6. Adgang til generalforsamlingen har medlemmer, stemmeberettigede personer og særlige
af bestyrelsen indbudte personer.
§7.
Den ordinære generalforsamling:
1. Ordinær generalforsamling afholdes senest 2 ½ måneder efter regnskabsårets afslutning
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af budget.
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af to revisorer.
Eventuelt.

2. Forslag skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
3. Bestyrelsen udsender via e-mail regnskab, forslag til budget samt rettidigt indkomne
forslag til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 8.
Bestyrelsen:
1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger af sin midte
en formand, en næstformand og en kasserer. Der kan ikke være person sammenfald
blandt disse 3 poster. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling blandt
forældre/værge til medlemmer under 18 år samt aktive og passive medlemmer over 18
år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
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2. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer den i alle forhold. De
af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter vedtagne beslutninger og
foretagne handlinger forpligter foreningen.
3. Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen, supplerer denne sig selv blandt
suppleanterne. Samtidig orienteres klubbens medlemmer herom. Suppleanten skal
vælges på den førstkommende generalforsamling for at oppebære fortsat medlemskab af
bestyrelsen.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de udvalg, den finder
nødvendigt.
5. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige
begivenheder indenfor foreningen.
6. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder
det nødvendigt.
7. Bestyrelsesmøde skal indvarsles med mindst 2 dages varsel.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt ved tilstedeværelse af mindst 3 af dens medlemmer,
heriblandt formanden eller kassereren.
9. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
10. Foreningen tegnes overfor trediepart, ved to i forening, af: formand, næstformand og
kasserer.
§ 9.
Regnskab og revision:
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet revideres af foreningens
revisorer, der er ansvarlige overfor generalforsamlingen. Valgperioden er 1 år. Genvalg
kan finde sted.
2. Foreningens bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til revisorer.
3. Bestyrelsen er pligtig til at udlevere fornøden dokumentation for revisionens udførelse
§ 10.
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Ekstraordinær generalforsamling:
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender
anmodning herom til bestyrelsen. Anmodningen skal indeholde fyldestgørende
oplysninger om den eller de sager, der ønskes behandlet.
2. Ekstraordinær generalforsamling, der finder sted efter opfordring fra medlemmerne, skal
afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde.
§ 11.
Foreningens opløsning:
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede eller repræsenteret. Der kræves mindst 2/3 af de repræsenterede
stemmer for at opløsning af foreningen kan finde sted.
2. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny
generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelse kan tages med den
ovennævnte stemmemajoritet, uanset de repræsenterede stemmers antal.
3. Generalforsamlingen tager med simpelt stemmeflertal desuden bestemmelse om
anvendelse af foreningens formue og ejendele. Eventuelle aktiver placeres i henhold til
aftale med Hørsholm Kommune.

side[6]

