LOVE FOR VK KONO

SKJALM HVIDESVEJ 1, 5000 ODENSE C
TLF. 51802205

STIFTET D. 1. MAJ 1959

§ 1.

Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Vægtløfterklubben Kono og er hjemmehørende i Odense
Kommune. Foreningen er stiftet d. 1. maj 1959.

§ 2.

Foreningens formål.
Foreningen, der er apolitisk og areligiøs, har til hovedformål at styrke og dyrke
vægtløftningssporten, samt at samle ungdommen til anden idræt og kammeratlig
samvær.

§ 3.

Foreningens medlemskab.
Foreningens er medlem af Dansk Idrætsforbund, Dansk Vægtløftningsforbund,
Dansk Styrke Løft Forbund, SIKO samt Fynske Idrætsforbund

§ 4.

Optagelse af medlemmer.
Som medlem kan optages enhver person, der vil indordne sig under foreningens love.
Ind og udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer eller formand, samt gennem
klubbens hjemmeside: vkkono.klub-modul.dk.
Ved indmeldelse henvises til klubbens love på hjemmesiden. Udmeldelse kan kun ske,
hvis medlemmet som ønsker udmeldelse har betalt kontingent for den måned i hvilken der
ønskes udmeldelsen sker.

§ 5.

Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling, eller efter generalforsamlingens bestemmelse, af bestyrelsen.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at slette passive medlemmer, ved restance på mere
end et halvt år, og aktive medlemmer med mere end 3 måneders restance. Desuden
forbeholder bestyrelsen sig ret til at ekskludere medlemmer, hvis opførelse gør dem

uegnet til at være i foreningen og bestyrelsen. Dog skal et medlem der forsøges ekskluderet
fra klubben, havde sagen forelagt på næstkommende generalforsamling,
således at det er generalforsamlingen der træffer beslutningen om eksklusion.
§ 6.

Ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned og indkaldes med
mindst 14 dages varsel, hvor dagsordenen samtidig bekendtgøres.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er medlem af foreningens
vægtløfterafdeling.

§ 7.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og næste års budget
4. Indkomne forslag
5. Valg:
a) Formand (lige år)
b) Kasserer (ulige år)
c) Bestyrelsesmedlem (Næstformand) (Ulige år)
d) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
e) 2 bestyrelsessuppleanter (Hvert år)
f) Revisor og revisorsuppleant. (Hvert år)
6. Eventuelt

§ 8.

Generalforsamlingens ledelse.
Der vælges 1 dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger og
forhandlinger indføres i en protokol.
Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal.
Ønske om skriftlig afstemning skal imødekommes.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når mindst 1/3 af
medlemmerne forlanger dette skriftligt, eller når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt.

§ 10.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, som er: Formand, Kasserer, næstformand og
yderligere op til 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen, og formand og
kasserer skal være myndige (over 18 år), mens menige medlemmer af bestyrelsen skal være
mindst 16 år.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem
vælges i ulige årstal.
Stemmeberettigede medlemmer kan modtage valg/genvalg uden at deltage i
generalforsamlingen ved forelæggelse af skriftligt tilsagn i for af fuldmagt.
Til bestyrelsen vælges desuden 2 suppleanter for 1 år adgangen. I tilfælde af længerevarende
fravær af formanden grundet udlandsophold, sygdom o.l., overtager næstformanden posten,
indtil formanden igen kan varetage sin opgave elle vælger at fratræde før valgperiodens
udløb.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
et flertal er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanter må deltage i alle bestyrelsesmøder, men er kun stemmeberettigede når de er
indkaldt til bestyrelsesmøde som stedfortræder.
Bestyrelsen afholder møde mindst en gang hvert kvartal. Formanden leder
bestyrelsesforhandlingerne.
Klubbens virksomhed tegnes af formanden, og økonomiske dispositioner tegnes af såvel

formanden, kassereren samt den øvrige del af bestyrelsen, dog kan formanden og kassereren
disponerer over beløber op til 2000.00 kr.
Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol ved bestyrelsesmøder og ved
generalforsamlingen.
Medlemmer, der ønsker sager behandlet på bestyrelsesmøder, kan skriftligt eller elektronisk
via mail, aflevere dem til et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte stående
opgaver.
§ 11.

Revisor.
På generalforsamlingen vælges 1 revisor. Valget gælder 1 år.
Samtidig vælges en revisorsuppleant, valget gælder for 1 år.

§ 12.

Regnskab.
Regnskabet bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Regnskabsåret går fra. d. 1/1 – 31/12.

§ 13.

Opløsning.
Opløsning kan kun finde sted på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvis 2/3
af de fremmødte medlemmer stemmer for det.
Den opløsende generalforsamling bestemmer over klubbens eventuelle midler.
Kontante midler tilfalder OUH børneafd.
Materiale som stænger og skiver tilfalder Dansk Vægtløftningsforbund, som kan
videreformidle det til andre klubber.

Disse love er revideret og godkendt d. 3. maj 2018 og tidligere love træder hermed ud af
kraft. Ændring i § 4, 7 og 10 d. 3. maj 2018.

