VEDTÆGTER FOR FRITIDSKLUBBEN I LANGKÆRPARKEN

§ 1: KLUBBENS NAVN
Langkærparkens Fritidsklub.

§ 2: KLUBBENS FORMÅL
Klubbens formål er at beskæftige beboerne med forskellige fritidsaktiviteter i boligforeningen under
gode og sunde forhold.

§ 3: MEDLEMSKAB
Stk. 1
Som medlemmer kan optages alle, der bor i AL2BOLIG, og hvis forholdene tillader det, kan
beboere fra nærområdet ligeledes optages som medlemmer.
Stk. 2
Klubgeneralforsamlingen bestemmer medlemskabets omfang og rettigheder.
Stk. 3
Hjemmeboende børn på 18 år og derover skal være selvstændige medlemmer, og har 2 pladser til
udflugter/arrangementer.
Stk. 4
Der gives mulighed for gæstekort for en enkelt aften ifølge med et medlem.

§ 4: HOVED- OG KLUBBESTYRELSE
Stk. 1
Hoved- og klubbestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær. Der kan dog vælges et antal
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter behov.
Formand, kasserer og sekretær skal have bopæl i AL2BOLIG.
Formand og sekretær vælges de lige år, kasserer vælges de ulige år.
Stk. 2
Bestyrelsen vælges for 2 år, halvdelen på valg hvert år.
Stk. 3
Suppleanter, revisor samt revisorsuppleant vælges for 1 år.
Stk. 4
Ingen personer under 18 år kan tiltræde klubbestyrelsen.

§ 5: HOVEDBESTYRELSENS MYNDIGHED
Stk. 1
a) Bestyrelsen udarbejder skriftlig forretningsorden med retningslinier og rammer for aktiviteternes
drift.
b) Alle aktiviteter skal have samme rammer og betingelser.
c) Hvis særlige forhold i en aktivitet nødvendiggør særlige betingelse for denne, skal det fremgå af
forretningsordenen.

§ 6: GENERALFORSAMLING
Stk. 1
Der afholdes generalforsamling 1 gang årlig.
For hovedbestyrelsen afholdes generalforsamlingen i april/maj måned, og for de enkelte klubbers
vedkommende inden 1. april. Indkaldelse sker med 14 dages varsel.
Medlemskab af fritidsklubben dokumenteres fra Langkærparkens medlemslister.
Stk. 2
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Forhandlingsbog.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a. Formand
b. Kasserer
c. Sekretær
d. Bestyrelsesmedlemmer
e. Suppleanter
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftlig til formanden
senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter hoved- eller klubbestyrelsens skøn og
skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne kræver dette.

§ 7: AFSTEMNING
Stk. 1
Hver husstand som er medlem, har 2 stemmer til hovedbestyrelsen.
Til klubaktiviteten har man kun stemmeret, hvis man er medlem af den enkelte klub.
Stk. 2
Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret til hoved- og klubbestyrelsen.
Stk. 3
Beslutninger træffes af de fremmødte stemmeberettigede, ved simpel stemmeflertal.

§ 8: KONTINGENT
Stk. 1
Kontingent fastsættes på hovedbestyrelsens generalforsamling. Kontingent for medlemmer
bosiddende uden for AL2BOLIG, opkræves af den pågældende klub, og afregnes én gang årligt til
hovedbestyrelsen. Forslag om forhøjelse skal varsles med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 2
Der må også opkræves kontingent i klubberne efter samme regler som i stk. 1.
Stk. 3
Der skal foreligge en medlemsliste i hver klubaktivitet, og de enkelte klubaktiviteter skal fremsende
regnskab, medlems- og bestyrelsesliste efter generalforsamling.

§ 9: VEDTÆGTER
Vedtægter skal godkendes på generalforsamlingen.

§ 10: REGNSKAB
Fritidsklubbens regnskab følger kalenderåret.

§ 11: OPLØSNING
Stk. 1
Til vedtagelse af forslag om opløsning af klubben kræves af 2/3 af medlemmerne er mødt og mindst
2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt og stemmer mindst 2/3 af de
fremmødte for forslaget, indkaldes med mindst 3 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling,
hvor forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Stk. 2
Ved klubbens opløsning tilfalder dens midler Langkærparkens Fritidsklub under
Al2bolig. Regnskab og forhandlingsbog skal afleveres samme sted.

Således vedtaget på Langkærparkens Fritidsklubs ekstraordinære generalforsamling den 19. oktober
2015.
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