Vedtægter for VinterCup.dk
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er VinterCup.dk og hører hjemme i Region Syddanmark.
Foreningen er stiftet den 3. maj 2015.

§2 Formål
Foreningens formål er at være ansvarlig for afholdelsen af ’vintercup’ der er et orienteringsløb på cykel
for to personers-hold afviklet over fem afdelinger. For yderligere beskrivelse henvises til hjemmesiden
https://vintercup.dk.

§3 Medlemskab
Cykelklubber i Region Syddanmark kan være medlem af VinterCup.dk. For at blive medlem skal en
klub godkendes af bestyrelsen. Godkendte klubber – og dermed medlemmer – er listet på
hjemmesiden. Medlemmer kan deltage i VinterCup.dk’s aktiviteter.

§4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes årligt en dag mellem 1. august og 1. oktober.
Adgang til generalforsamlingen har de deltagende klubbers medlemmer fra seneste afsluttede sæson.
Klubberne har hver én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på foreningens hjemmeside –
https://vintercup.dk - med angivelse af dagsorden og de på det tidspunkt indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt pr. mail til
info@vintercup.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres
på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.
En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§5 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (såfremt tidligere formand er fratrådt)
Valg af kasserer (såfremt tidligere kasserer er fratrådt)
Gennemgang af regnskab
Eventuelt

§6 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af de deltagende klubber.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af foreningens deltagerklubber skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske
herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav
til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den
ordinære generalforsamling.

§8 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved formand- og
kassererskifte afholdes generalforsamling, således at den nye konstituering føres til referat. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer kan udskiftes efter behov.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

§9 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dette beskrives i Udvalgshåndbogen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til
stede. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

$10 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli
Regnskabet for det foregående år skal inden den 1. september offentliggøres på foreningens
hjemmeside.
Regnskabet for det foregående år skal være klar til ordinær generalforsamling.

§11 Revision
Såfremt der fremsættes anmodning herom fra en deltagende klub, skal regnskabet revideres af en til
lejligheden udpeget repræsentant fra en af de deltagende klubber.

§12 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget.

§13 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opløses
foreningen tilfalder foreningens formue Danske Hospitalsklovne.

------------------------------------------

Vedtægter vedtaget den 30. december 2020

