Vedtægter for Lindø Rugby Sports Club
§1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Lindø Rugby Sports Club
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Kerteminde kommune
Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Rugby Union
og underkastet unionens love og bestemmelser
§2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme rugbysporten
Stk. 2. Indenfor foreningen kan der oprettes andre sportsgrene som selvstændige afdelinger,
disse skal dog være underlagt rugbyafdelingens bestyrelse.
§3. Medlemskab
Stk. 1. Som medlem optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Medlemskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling for det kommende år.
Indbetaling for aktive 2 gange årligt, i marts og september
Indbetaling skal ske inden udgangen af første måned i kvartalet.
Indbetaling for støttemedlemmer og ungdom er 1 gange årligt, i marts
Stk. 3. Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.
Stk. 4. Ethvert medlem der ikke overholder klublovene efterrettelig kan udelukkes af klubben.
§4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar.
Stk. 3. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalpressen
Stk. 4. Medlemmer som har indbetalt kontingent er stemmeberettiget, fra de er fyldt 18 år.
Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal og kan kun omstødes af en ny
generalforsamling.
Stk. 6. Afstemningen skal være skriftlig såfremt et medlem kræver det.
Stk. 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand/kasserer/sekretær /øvrige
Betyrelsesmedlemmer
7. Øvrige valg
2 bestyrelses -suppleanter
2 revisorer
1 revisor suppleant
8. Evt.
Stk. 8. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
§5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Der skal ligeledes
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis over 50 % af de stemmeberettigede
medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af motiveret dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen
og den til behandling ønskede sag er kommet bestyrelsen i hænde.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den

ordinære
§6. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen, der vælges blandt de stemmeberettigede medlemmer, leder
foreningen og kan forpligte den udadtil.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 3. Samtlige valg til bestyrelsen gælder for 2 år.
Stk. 4. Formand og kasserer er skiftevis på valg, formand og 2
bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges I lige år.
Stk. 5. Der vælges 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.
Stk. 6. Der 2 revisorer(1 på valg hvert år) samt 1 revisor
Suppleant
Stk. 7. Genvalg kan finde sted.
§7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for regnskabet.
Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren
Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 4. Hverken medlemmer eller andre er ejere af foreningens formue eller driftsoverskud.
Stk. 5. Der kan såfremt en 100 % enig bestyrelse skønner det
nødvendigt, optages lån.
§8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren.
Stk. 2. For foreningens forpligtigelser hæfter alene dens formue.
§9. Opløsning.
Stk. 1. Opløsningen af foreningen kan kun finde sted med
¾ flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Såfremt klubbens eksistens ophører, deponeres klubbens likvider
hos Dansk Rugby Union, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse.
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