Nyborg Vandpolo
Vedtægter:
§ 1. Navn
Foreningens navn er Nyborg Vandpolo med hjemsted i Nyborg kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at skabe mulighed for at spille vandpolo og at sikre at alle medlemmer kan udfolde
deres potentiale.
Klubben bygger på frivillige, forpligtende og sociale fællesskaber, hvor tryghed og glæde er fundamentet for
alle aktiviteter.
§ 3. Medlem af organisationer
Nyborg Vandpolo er medlem af Dansk Svømmeunion tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), samt
Nyborg Idræts Samvirke.
§ 4. Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen optages såvel børn som voksne.
Passive medlemmer optages som aktive ikke trænende medlemmer.
Medlemskab er bindende i en kontingentperiode.
§ 5. Udelukkelse
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der groft overtræder foreningens love eller udviser usportslig eller
usømmelig adfærd. Udelukkede medlemmer har ret til at indanke deres sag for en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling.
§ 6. Kontingent
Kontingentet til foreningen fastsættes for det følgende år på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter opkrævningsformen.
§ 7. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Valgbar til bestyrelsen er aktive og passive medlemmer over 15 år. Formand, næstformand og kasserer skal
dog have opnået myndighedsalderen.

Ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres referat.
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§ 8. Øvrige udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, udvalget kan bestå af personer uden for bestyrelsen, dog skal
et udvalgsmedlem være medlem af foreningens bestyrelse, og være ansvarlig overfor foreningen.
§ 9. Tegningsregler og hæftelse.
Stk 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
forening. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
Stk. 2. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.
§ 10. Regnskab
Kassereren fører foreningens regnskab.
Regnskab forelægges på hvert bestyrelsesmøde.
Foreningens regnskabsår er fra 1 januar til 31 december.
Årsregnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer og fremlægges på den ordinære
generalforsamling.
§ 11. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes én gang om året inden den 15 marts.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.

Beretning.

3.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4.

Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingenter og svømmesæson.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af forretningsudvalg:

7.

Valg af øvrige bestyrelse:

Formand

(lige årstal)

Næstformand

( ulige årstal)

Kasserer

(ulige årstal)

1 medlemmer

(lige årstal)

1 medlemmer

(ulige årstal)

8.

Valg af 2 suppleanter

9.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
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10.

Eventuelt.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 15 dages varsel på mail til klubbens medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag udsendes på mail til klubbens medlemmer 5 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, samt 1
forældre til aktive medlemmer under 15 år, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Alle sager afgøres ved simpelt flertal.
Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst eet stemmeberettiget medlem forlanger det.Ved
bestyrelsesmedlemmers afgang fra bestyrelsen i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer skriftligt forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§ 13. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget
fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.
§ 14. Foreningens opløsning
Generalforsamlingens beslutning om foreningens opløsning kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer derfor.
Ligeledes skal mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer være repræsenteret på generalforsamlingen.
Er dette sidste ikke opfyldt, men 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede alligevel opnås, skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig
uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til gavn for svømmesporten.
Fordelingen af foreningens midler skal varetages af 2 udenfor bestyrelsen valgte medlemmer tillige med 1
bestyrelsesmedlem.
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Således vedtaget på generalforsamlingen den 09 december 2013

Formanden

