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YEDTÆGTER
FOR
GRINDSTED SKIKLUB

$

1.

Alle

af Dansk skiforbund
Klubbens navlì e,f GRINDSTED SKIKLI"IB. Klubben er medlem
kommunes
Grindsted
tilsluttet
samt
Ski
de
federation
og
forbund
under nansk ldræts
idrætsforeninger.
Samvirkende
Klubben er hjemmehørende i Grindsted'

vedtægtsændringer 2/3
sager afgøres ved almindelig stemmeflertal, dog kræves

afgøre
eller
skriftlig
foregå
skal
,rutim"toa". Oitig;"t* afgør, omsternmeafgir.ningen
tilstedeværelse'
personlig
ved
foretages
kun
kan
af
sterãmeret
*ni¿tfié-ù¿^"íse

*":"¡tãt- V"ä valg af bestyrelsesmedlemmer kan generalforsamlingen

$5.
det, eller senest 4
Ekstaordinær generalforsamling aflroldes, når bestyrelsen beslutter
herom.
bestyrelsen
anmodet
har
skriftlig
medlernmeme
l¡"%af
al

$2.

"g"i

Klubbeirs formål er:

"t.t

$6.

At udtrede interessen for skisport i Grindsted og omegn'
at tilvejebringe de
skabe de bedste muligheder for, at dyrke sporten ved,
og konkurrencer, samt ved
rejser
nødvendige faciliteter v-ed, atanangere-instruktion,

At

at repræsentere sporten over

for offentligheden'

der vælges for 2
Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, nemlig forman{en,
af gange pä
2
ái g""g"" på ulige arsial, og icasserer og sekretær, der vælges for lr
af
varetagelse
til
udvalg
C"tt*tit u" finde-sted. Bestyrelsen kan nedsætte

*

ld ñt"i

specielle opgaver.

$3.

$7.

for det
Klubben er åben for alle. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen
er
regnskabsår
Klubbens
medlemskategorier.
frlr;J" regnskabsår for alle
ikke
Utä¿erareî. Kontingentet opkræves i januar måned. Bliver opkrær'ningen
indfriet kan medlemmet miste sine rettigheder og slettes af medlemskartoteket'
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer'

der ledes

*
õ;g;*fi

Valg af dirigent

beretning om aktivi.teter i det fo¡løbne år

J. Godkendelse af regrrskab.
4. Bestyrelsens

planer for det kommende år.
kontingent.

5. Fastsættelse af

6. lndsendte forslag.

Valg for forrnand (ulige årstal)'
8.

Valg af kasserer og selaetær (ige årstal)'

Valg af suppleanter.
revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

9.

10. Valg af

7 dage før
Forslag fra medlemmerne skal sendes skdftligttil bestJtelsen senest
dagsorden"
f'9mlæqses
generalforsamlingen
før
I
time
;;;;if*tr*lingen. Senest
sarrt
til
kontingent
forslag
bestyrelsens
af
rwisor,
pat"gni"g
*ú
ãrsregnsl@bet
indsendte forslag

til generalforsamlingen'

førei medlemskartoteket, specificerer foreningens regnskabsposter
løbende for bestyrelsen og har ansvarJt for oplaærming af kontingenter.loreningens
tid |orlange, at å regnskabet og kassebeholdning forevist.
,år,,ir* tu" tit
"ohrr",
Forbrug af klubbens bankbeholdning kræver underskrift af kasserer'

fá*"ro"r

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlinger¡
áirig*t, vafit af generalforsamling en, afgør selv sin lovlighed samt alle
"f
o* forñandlägsmade nen arfsg.Seneralforsamling afholdes i januat
,Åa"ä, indkaldes med 2 ugers varsel og indeholder følgende punkter:
1.

ùo"iig"t

1'
omgaeîde fremføre sagen for bestyrelsen. Afgår formanden i utide, indtræder
selv'
sig
konstituer-er
sufrleant i bestyretsen og derrne

$4.

t eesþtsens

hertil, eller når et
Formanden indkalder til bestFelsesmøde, når der fîndes afledning
nfu
formanden og 1
er
beslutringsdygtig,
Bestyrelsen
L"rty""it"r*"dlem ønsker dó¡
Formanden er
af
formanden.
ledes
Bestyrelsesmødet
til
stede.
er
b;;tyt;i;"r-"dlem
tlt, at handle på foreningen* vegne,i pressede sager, men skal i så fald

$8.
af medlemmeme
For klubbens forpligtelser hæfter kun klubbens midler og ingen
ogkræver 2/3
generalforsamling
en_særlig
af
opløses
p"r*oligt. l<1.l.rub"n-tan
'*"j"¡t"i s¿n*"t klubbeå opkses, tilfalder dens midler og ejendele Grindsted
kommunes samvirkende idrætsforeninger'

p

den stiftørde generalforsamling d' 16' januar 1982 og
Vedtægter er vedtaget
ændreti. 19. juli 2õ06 ved ekstraordinær generalforsamling'

