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Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896
Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011.
§ 1.
Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er
Silkeborg Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at organisere og fremme skøjtesporten ved
promovering for den almene befolkning i Silkeborg og omegn - ved udøvelse
af skøjtesport - herunder at deltage i børne-, junior- og seniorturneringer
samt i træner- og dommerkursus.
§ 3.
Foreningen skal være medlem af: Idrætssamvirket i Silkeborg, Dansk
Ishockey Union samt Dansk Skøjte Union.
§ 4.
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage
enhver, der er fyldt 18 år.
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen
optage enhver som ikke er fyldt 18 år.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen,
hvis beslutning herom kræver simpelt stemmeflertal.
§ 5.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
§ 6.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer
med mindst 14 dages varsel til den 1. februar eller 1. august, og at det
pågældende medlem senest den 1. januar hhv. 1. juli har betalt sit
kontingent til foreningen.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen
med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny
som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til
foreningen.
Foreningen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at
mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for
eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit
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forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den
førstkommende ordinære /ekstraordinære generalforsamling.
Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag vedtages af mindst 2/3 af
fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling,
har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn
før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til
denne med ret til at forsvare sig. Spøgsmålet om eksklusion skal optages
som særskilt punkt på dagsordenen.
Et medlem, der er ekskluderest i henhold til en
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet
til beslutningen.
§ 7.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter
forskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggende.
Generalforsamlingen afholdes senest med udgangen af maj måned og
indkaldes med mindst 3 uger varsel. Indkaldelsen offentliggøres i de lokale
aviser samt via foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af
foreningen 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
§8.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
3.A: Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
B: Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
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9. Eventuelt.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og kan endvidere indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, af
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet.
§ 10.
Generalforsamlingen vælger dirigent(er), der ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. De af dirigenten trufne
afgørelser skal på forlangende af mindst 2 stemmeberettigede medlemmer
sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor
ikke andet er anført. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal
afstemning på begæring fra mindst 2 stemmeberettigede medlemmer
foregår skriftligt, alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutning indføres i protokollen og underskrives af
dirigenten.
§11.
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer
foreningen i alle forhold. De af bestyrelsen lovlige vedtagene beslutninger og
i henhold dertil foretagene handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den består af mindst 5 og højst 7
medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gang på den
ordinære generalforsamling. 3 medlemmer er på valg i ulige år og 2 – 4
medlemmer er på valg i lige år.
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere mindst 2 og højst 4
suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. I
tilfælde af udtrædelse i valgperioden indtræder suppleant(er) i bestyrelsen
med den samme valgperiode som det udtrædende bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter regler for formuetræk, dog med den begrænsning at
der aldrig kan foretages formuetræk uden mindst et bestyrelsesmedlems
dokumenterede godkendelse.
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§ 12.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter
generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.
I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme
afgørende.
Bestyrelsens beslutninger indføres protokollen.
§ 13.
Foreningens regnskabsår er 1.1. - 31.12.
Bestyrelsens skal inden den 1. marts afgive driftsregnskabet for det
foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og statur forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne
på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
§ 14.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer
og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år senest i maj gennemgå det samlede regnskab og
påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og staturs forsynet med
en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang og pligt til at efterse regnskab og
beholdninger.
§ 15.
Forandringer i disse vedtægter kan skal behandles på en generalforsamling,
når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede,
og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opstår sådant et
flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, skal
bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny
generalforsamling. Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er
dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede.
§ 16.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i
dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært generalforsamling.
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Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse
kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant et
flertal ikke på generalforsamlingen, indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede.
Foreningens formue tilfalder Idrætssamvirket i Silkeborg i tilfælde af
foreningens opløsning.
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