Til SVK medlemmer

Vedtægter for Skovshoved Vandski Klub.
l.
Klubbens navn er Skovshoved Vandski Klub (S.V.K.). Dens hjemsted er Skovshoved havn, Charlottenlund.
Klubben er medlem af Dansk Vandski Forbund under Dansk Idræts Forbund tilsluttet WWSU og underkastet
disse organisationers love og bestemmelser.
2. Formål
Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at løbe på vandski samt udbrede kendskabet hertil og
færdighed heri.
3. Medlemmer
Klubben består af aktive og passive medlemmer, og optagelse sker efter henstilling af eet eller flere af klubbens
medlemmer. Bestyrelsen har dog ret til at begrænse optagelse blandt andet under hensyn til forholdet mellem
antallet af aktive medlemmer og disponible både.
Personer, der på fremtrædende måde har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter bestyrelsens
indstilling udnævnes som æresmedlem efter en generalforsamlings beslutning.
En sådan indstilling kan ikke gøres til genstand for diskussion.
Medlemmer hæfter ikke personlig for klubbens gæld.
4. Ind- og udmeldelse.
Indmeldelse og betaling skal ske pr. giro til kassereren, der udleverer klubbens vedtægter.
Sker indmeldelse efter den 01. august betales kun halvt kontingent.
Juniorer indmeldes ved forældre eller værge. Som juniorer betragtes alle, der ikke er fyldt 18 år ved kalenderårets
begyndelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. For at en udmeldelse kan være gyldig, må det ske
skriftligt til klubbens kasserer inden en l. oktober. Medlemskabet regnes for ophørt ved kalenderårets slutning. Et
medlem, der ikke inden 01. december har betalt sit kontingent for indeværende kalenderår, betragtes som udmeldt.
Genoptagelse kan kun ske efter det skyldige beløb samt indmeldelsesgebyr er betalt.
5. Kontingent
Indskud, kontingent og turpriser fastlægges af bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling. Medlemmer, der
er i restance, kan kun fortsætte som aktive, når restancen er betalt.
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6. Bestyrelsen
Til varetagelse af klubbens interesser og ledelse vælges på generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 7
medlemmer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Formand til koordinering af klubbens daglige drift samt klubbens øverste repræsentant udadtil.
Næstformand til varetagelse af klubbens daglige drift samt suppleant for formanden i dennes fravær.
Kasserer, der varetager alt regnskab.
Sekretær, der varetager korrespondancen i samarbejde med bestyrelsen.
Materialemester, der løbende vedligeholder klubbens materiel.
Sportsleder, der løbende varetager al træning og konkurrencer.
Hus-, have- og festleder, der organiserer fester samt sørger for orden i klubbens lokaler samt have.

Aktive junior medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskab. Bestyrelsen kan i nødstilfælde ved frafald i valgperioden supplere
sig selv. Valg til bestyrelsen kan kun ske ved personligt fremmøde eller ved at afgive en til formålet skriftlig
fuldmagt inden generalforsamlingens start.
Bestyrelsen repræsenterer med bindende virkning klubben overfor tredje mand, indkasserer alle med klubben i
dens drift forbundne udgifter, til hvis bestridelse den i fornøden fald kan optage lån.
Til ejendomskøb, bådkøb, pantsætning eller realisation af aktiver og lignende transaktioner kræves dog
generalforsamlingens samtykke, ligesom dette skal indhentes, for at klubben skal ind-/udmeldes i
sportsorganisationer. Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af et
bestyrelsesmedlem og sekretæren, som fungerer som protokolfører.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han/hun finder anledning dertil, eller når to af
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed gør han/hun
stemmeudslaget. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted og fungerer som formand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden (næstformanden) og to af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, den ene af disse skal være formanden eller
næstformanden.
7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i den sidste halvdel af februar måned. Mindst 3 uger forinden indvarsles der ved skriftlig meddelelse til
hvert medlem. Sammen med denne indvarsling vedlægges klubbens reviderede regnskab.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle forslag skal på forlangende udsendes til alle medlemmer.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af de enkelte bestyrelsesposter.
Valg af revisor og suppleant.
Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarsling, lovlighed, sagernes
behandling og afstemning. Alle sager undtagen ændringer i lovene og bestemmelse om opløsning af klubben
afgøres ved simpel stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når forlangende herom fastsættes.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten samt protokolføreren. Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet
medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere mere end to fuldmagter. Stemmeret har alle
aktive medlemmer over 14 år, der var medlemmer ved årets udgang. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

med det antal medlemmer, der er repræsentere på møde. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid
indkaldes af bestyrelse og skal indkaldes, når mindst l/4 stemmeberettigede medlemmer skriftligt
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forlanger det. l sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter opfordringen er
kommet bestyrelsen i hænde.
8. Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra den l. januar til den 31. december. Kassereren fører medlemskartotek samt
specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet skal revideres af de på
generalforsamlingens valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdning
forevist. Regnskabet skal af bestyrelsen forelægges revisorerne senest 4 uger inden generalforsamlingen.
9. Eksklusion
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, ekskludere et medlem af klubben. Det kræves dog, at 5/7 af
bestyrelsesmedlemmerne stemmer for beslutningen.
Den ekskluderede kan dog altid forlange sagen forelagt for generalforsamlingen, hvor spørgsmålet afgøres ved
simpel stemmeflertal.
Vedkommende har ret til at være til stede på denne generalforsamling.
10. Ordensbestemmelser
Utilbørlig omgang med klubbens rekvisitter og ejendele medfører erstatningspligt efter bestyrelsens skøn.
Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte reglementer. Overtrædelse af disse kan have
til følge, at vedkommende for kortere eller længere tid formenes afgang til klubbens anlæg.
1l. Konkurrencer og opvisninger
Klubbens medlemmer må ikke deltage i konkurrencer eller i opvisning for andre vandski klubber eller forbund
mod en bestyrelsesbeslutning, som dog kan indankes til den ordinære generalforsamling, hvor simpel
stemmeflertal afgør spørgsmålet.
12. Forandringer
Forandringer i disse love kan ske på generalforsamling, når mindst l/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med
sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 på denne generalforsamling er for forslaget, er
dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.
13. Opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes
beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til
forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant stemmeflertal på en
ikke beslutningsdygtig generalforsamling indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til mødte stemmeberettigede antal. På generalforsamlingen tages
samtidig bestemmelse om det ved beslutning af klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af
forpligtelser og anvendelse af formue, dog således at simpel flertal herved er afgørende.
14.
Disse love er vedtaget på klubbens (forbundets) stiftende generalforsamling den 14. august 1950 og senere ændret
ved klubbens generalforsamling april 1953, og sidst ændret ved klubbens generalforsamling 24. februar 1982.
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