Vedtægter for Gug petanque Klub
Navn stiftelse og hjemsted
§1
Foreningens navn er Gug Petanque Klub
Foreningen er stiftet den 24. september 1997
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune
Klubben kan søge optagelse i Dansk Petanque Forbund, DGI, SIFA og Gug Boldklub
Formål
§2
Klubbens formål er, gennem petanque spillet at danne ramme om et kammeratligt og
trivselsbetonet miljø, hvor udøverne kan udfolde sig på såvel konkurrence- som motionsplan.
Klubben skal gennem forskellige aktiviteter og tiltag søge at udbrede kendskabet til
petanque spillet i lokalområdet, andre aktiviteter kan indgå.
Medlemskab,kontingent og eksklusion
§3
I klubben kan der optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer uanset alder
som aktive eller passive. Optagelse i klubben sker ved henvendelse til formanden
eller det af bestyrelsen valgte bestyrelsesmedlem.Medlemsskab er gyldigt fra indmeldeldelsesdatoen
Et medlemskab dækker det kalenderår 1/1 – 31/12, hvor indmeldelsen foregår.
Vedtægterne udleveres til nye medlemmer i klubben ved deres indmeldelse.
Udmeldelse af klubben sker ved skriftlig henvendelse til formand eller kassereren.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Kontingentet betales forud en gang om året.
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet udviser grov forsømmelighed
eller på anden vis skader klubben. Ligeledes hvis medlemmet står i kontingentrestance
mere end 30 dage.
Eksklusionen kræver en enstemmig beslutning af bestyrelsen.
Foreningens opbygning, ledelse, ansvar og bestyrelse
§4
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der repræsenterer klubben.
Der vælges en 1. og 2. suppleant for 1 år ad gangen. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer,
ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen
bemyndiget til at supplere sig selv indtil først kommende generalforsamling.

2.
Generalforsamlingen vælger 3 menige medlemmer for 2 år af gangen i ulige årstal og 2
menige medlemmer for 2 år ad gangen i lige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende bestyrelsesmøde.
På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter for 1 år. En 1. suppleant og en 2. suppleant.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Der skal udarbejdes en dagsorden forud for hvert møde. Denne skal udsendes senest 7
dage før mødets afholdelse.
Der skal tages referat fra bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens
beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog er det ved stemmelighed formandens stemme,
der er afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Til disse kan vælges medlemmer udenfor
bestyrelsen.
Generalforsamlingen
§5
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal.
Ordinær generalforsamling indkaldes ved meddelelse til medlemmerne senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse med dato, sted og deadline for ønsker til dagsordenen
på generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelse. Udsendelse af dagsordenen og regnskab skal ske senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Regnskab udsendes sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.
Stemmeberettiget er klubbens medlemmer. Der kan stemmes med fuldmagt, dog kun 1 stemme pr. medlem.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved alm. stemmeflertal, dog kræves mindst 2/3
flertal ved vedtægtsændringer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab og budget for næste år
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Der udfærdiges referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og
dirigent, hvorefter det har fuld gyldighed. Referat fra generalforsamlingen

3.
udsendes sammen med det af generalforsamlingen godkendte budget, senest 1 måned
efter afholdt generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 10
medlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom. Varsling foregår
som ved ordinær generalforsamling.
Regnskab og revision
§6
Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af en udenfor
bestyrelsen valgt revisor.
Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt lokalt pengeinstitut og bør være
rentebærende.
Tegningsret hæftelse
§7
Klubben tegnes af formanden og kasserer i forening. Ved køb, salg og pantsætning af
ejendom kræves underskrift af samtlige bestyrelses medlemmer. Foreningen hæfter kun for
sine forpligtigelser med den af bestyrelsen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Vedtægtsændringer
§8
Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves hertil en
majoritet på 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Hvis der skal behandles vedtægtsændringer, skal det fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Opløsning
§9
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling senest 30 dage efter, hvor opløsningen kan vedtages ved simpelt flertal.
I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle formue tilfalde et velgørende formål.
Beslutning herom træffes af den generalforsamling, der har vedtaget opløsningen, med
almindeligt stemmeflertal.

4.
Disse vedtægter er affattet i overensstemmelse med de på stiftende generalforsamling
den 24. september 1997 vedtagne vedtægter. Ændringerne har gyldighed fra den 16.
februar 2011.

