Vedtægter for

Herning Ishockey Klub

§

1.

Klubbens navn er ”Herning Ishockey Klub”. Klubben er medlem af Danmarks Ishockey Union.

§ 2.
Foreningens formål er gennem sociale arrangementer og aktiviteter i øvrigt, at samle ishockeyinteresserede og fremme interessen for ishockey samt ved afholdelse af kurser og konkurrencer at
højne medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder.

§ 3.
Klubben kan optage såvel aktive som passive medlemmer eller B-medlemmer. Optagelse afgøres af
bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i klubben, ligesom bestyrelsen kan
ekskludere et medlem. Beslutning herom træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 4.
Passivt medlemskab gælder for en husstand og et registreret medlem pr. husstand har stemmeret.
Kontingent skal være betalt senest d. 1. oktober.
Indmeldelse er bindende, indtil klubbens bestyrelse eller kontor har modtaget udmeldelse, der bør
være skriftlig. Udmeldelse kan kun ske til kassereren og skal være denne i hænde senest 30.
September, idet medlemskabet i modsat fald løber til 30. September det følgende år.
Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

§ 5.
Årskontingent for aktive, passive samt B-medlemmer fastsættes af bestyrelsen for 1 år frem i tiden.
Når et medlem ikke har betalt forfalden kontingent senest 1 måned efter forfaldsdag, skal klubben
skriftligt anmode medlemmet om beløbets indbetaling senest 14 dage efter anmodningens
modtagelse. Er beløbet ikke betalt inden denne frist, kan gælden overgives til inddrivelse ved
incasso, og bestyrelsen kan slette den pågældende som medlem af klubben.
Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.
Tilsvarende regler gælder for anden forfalden skyld til klubben.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for betaling af kontingent, dog højst for 1
regnskabsår ad gangen.

§ 6.
Medlemmerne modtager som kvittering for betalt kontingent et medlemskort. Kun gyldigt
medlemskort, der på forlangende skal forevises, giver stemmeret på generalforsamlingen.

§ 7.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen
kan således tage stilling til alle spørgsmål, i hvilke dens kompetence ikke i disse vedtægter
udtrykkeligt er udelukket.
Ordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, som ikke må være medlem af
bestyrelsen, indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse i dagspressen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder medlemsforslag til ændringer i
vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt seniormedlem, bestyrelsen, æresmedlemmer
samt passive medlemmer med et medlemskab i klubben over 1 år.
Seniormedlem er ethvert medlem, der er fyldt 18 år før 31/12 i året før generalforsamlingens
afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning om årets virksomhed
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forsalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og 1 suppleant
Eventuelt

§ 8.
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger
ved simpel stemmeflertal. For så vidt der fremsættes krav derom af mindst 3 af de fremmødte
medlemmer eller af bestyrelsen, skal afstemningen foregå skriftligt. Stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde.
Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves dog 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.

§ 9.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning dertil og
skal indkalde en sådan, når mindst 2/3 af klubbens aktive medlemmer skriftligt forlanger dette med
angivelse af, hvad de ønsker behandlet. Indvarsling finder sted på den i § 7 angivne måde og skal,
når den sker ifølge begæring fra medlemmerne, finde sted senest 14 dage efter begæringens
modtagelse.

§ 10.
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af min. 7 og max. 9 medlemmer, som vælges på
generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 medlemmer afgår ved den
første ordinære generalforsamling, og de 4 eller 5 andre ved den næstfølgende og så fremdels.
Bestyrelsen beslutter herindenfor selv sin nærmere afgangsorden samt suppleanternes afgangsorden.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Hvem der afgår ved den første ordinære generalforsamling afgøres ved lodtrækning. Genvalg kan
finde sted.
Højeste myndighed i sager, der har almen betydning for klubben, er HIK’s bestyrelse, respektive
generalforsamlingen under henvisning til klubbens vedtægter.

§ 11.
Bestyrelsesmøde skal afholdes straks ved sæsonens begyndelse og kan i øvrigt indkaldes, når
formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Bestyrelsesmøde skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt ved tilstedeværelsen af mindst 5 medlemmer. Alle
afgørelser sker ved simpelt stemmeflerhed, dog tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af
stemmelighed.

§ 12.
Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
Ved salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben dog af den samlede
bestyrelse.

Bestyrelsen har ret til at etablere særlige selskaber med økonomisk begrænset ansvar, enten 100%
ejet af klubben eller i samarbejde med andre klubber, firmaer eller privatpersoner, når dette sker for
at sikre eller understøtte klubbens formål økonomisk eller sportsligt.
Det skal herved stedse sikres, at enkeltpersoner, selskaber el. lign. Ikke opnår økonomisk fortjeneste
udover, hvad deres fysiske og økonomiske engagement tilsiger.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage ansættelser, herunder ansættelse af en forretningsfører.
Ansættelser, der medfører aflønning, kan kun foretages af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter regler for ansattes arbejdsområder, arbejdstider, aflønninger m.v.
Forretningsføreren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.
Regninger skal attesteres af 2 medlemmer af bestyrelsen.
Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Klubbens regnskab skal revideres af 3 generalforsamlingsvalgte revisorer, af hvilke den ene skal
være en statsautoriseret eller registreret revisor og de andre medlemmer af foreningen. Desuden
vælges en revisorsuppleant som ligeledes skal være medlem af foreningen.
Revisorer, som er medlem af foreningen, vælges for et tidsrum af 2 år ad gangen. Statsautorisereteller registreret revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 13.
Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på 2 på hinanden følgende og i den anledning specielt
indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Beslutning om
ophør skal på begge generalforsamlinger vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestemmelse om afvikling af visse af klubbens forpligtigelser samt salg af ejendele og lign. I
tilfælde af likvidation, tages dog ved simpel stemmeflertal.

§ 14.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler sportslige eller almennyttige formål i
Herning Kommune.
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