Vedtægter for Sponz MTB
§1

Navn/hjemsted

Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og
underkastet deres love og regler.)
§2

Kerneområder
•

Bredde mountainbike

•

Elite mountainbike

§3

Formål

Klubbens formål er at tilbyde / udvikle:
• en aktiv interesse og mulighed for at dyrke mountainbike i samvær med andre
• at udvikle medlemmerne til selvstændige og ansvarsfulde cykelryttere
• at tilbyde kvalitativ og ambitiøs træning med formålet at forbedre medlemmernes
• cykelfærdigheder
• at skabe et levende miljø, hvor alle medlemmer føler sig velkomne uanset om man er nybegynder,
erfaren motionist eller elite udøver
• støtte cykelsporten ved sportslige og sociale arrangementer.
§4

Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver, som anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig klubbens
formål.
Stk. 2
Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for igangværende sæson.
Stk. 3
Udmeldelse sker ved aktivt at fravælge gentegnelse på klubmodul (klubbens hjemmeside)
§5

Kontingent

Stk. 1
Forslag til kontingentet indstilles af bestyrelsen. Det årlige kontingent fastsættes ved
generalforsamlingen. Kontingentperioden løber 365 dage fra indmeldelse og betales forud.
Med mindre medlemmet aktivt fravælger gentegning, sker dette automatisk via registreret betalingskort
(reminder bliver fremsendt umiddelbart inden pr. email)
§6

Generalforsamling

Stk. 1
Den øverste myndighed i klubbens anliggender er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig.
Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af
dirigent.

Stk. 2
En gang årligt inden udgangen af januar det efterfølgende år, afholdes ordinær generalforsamling, og
medlemmerne indkaldes med min. 14 dages varsel.
Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden i
hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
Stk. 4
Dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
- Fastsættelse af kontingent.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
- Eventuelt.
Stk. 5
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem i mindst en måned, og som ikke er i
restance.
Stk. 6
Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmetoden.
Såfremt blot ét medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.
§7

Drift

Klubbens drift dækkes gennem sponsorater, offentligt tilskud, overskud på arrangementer og
medlemskontingent. Overskud af klubbens drift kan alene komme klubben/ klubbens medlemmer til
gode.
Bestyrelsen er desuden bemyndiget til
•
•
•

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens
fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem .Stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere
over klubbens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene at kunne disponere over klubbens midler
via dankort.

Kassereren skal til en hver tid følge den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden. Revisoren og/eller
formanden kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§8

Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af:
1 formand (På valg ulige år)
1 næstformand (På valg lige år)
1 kasserer (På valg ulige år)
1 bestyrelsesmedlem (På valg ulige år)
1 bestyrelsesmedlem (På valg lige år)
1 Suppleant. (På valg ulige år)
Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges på generalforsamlingen.
Stk. 2
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.
Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed, hvor afgørelse skal træffes, er formandens
stemme udslagsgivende.
Der tages referat af møderne og disse synliggøres overfor medlemmerne via klubbens lukkede forum
på Facebook.
Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, som ikke tåler udsættelse, men skal i
så fald fremlægge sagen ved førstkommende bestyrelses møde.
Stk. 3
Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af kasserer og denne aflægger
regnskab på den årlige generalforsamling.
Stk. 4
For bestyrelsens medlemmer gælder dansk ret almindelige erstatningsregler, men medlemmerne
hæfter i øvrigt ikke personligt for klubbens økonomiske forpligtelser.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelseshvervet er lønnet i form af frit kontingent og
klubdragt, mens rejseudgifter og andre udgifter i medfør heraf kan afholdes af klubben.

§9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 3
uger efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer har forlangt dette. Dette sker ved skriftlig
henvendelse til formanden via e-mail, og med angivelse af hvilke forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via opslag på klubbens lukkede forum
på FB og til det enkelte medlem via e-mail.
Der udarbejdes referat/protokol over den ekstraordinære generalforsamling, som gøres tilgængelig for
medlemmerne via klubbens lukkede forum på FB og via mail.

§10

Udelukkelse og eksklusion

Gør et medlem efter bestyrelsens skøn sig skyld i en adfærd, der krænker/skader klubbens anseelse
eller ved usportslig optræden, kan medlemmet ekskluderes.
Spørgsmålet om eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, en eksklusion kræver
mindst at 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på en førstkommende
ordinære generalforsamling. Medlemmet har krav på, ved fremmøde at forsvarer sig.
Et medlem der er ekskluderet jf. denne paragraf kan senere alene optages som medlem ved en ny
generalforsamling.
§11

Doping

Stk. 1
Klubben kæmper aktivt for en ren sport.
Klubben følger love og regler fra Antidoping Danmark.
Positivt dopingresultat fører til øjeblikkelig eksklusion af medlemmet, hvor reglerne i § 10 ikke finder
anvendelse.
Stk. 2
Et medlem som anvender midler, der er registreret på listen over forbudte midler jf. Antidoping
Danmark, er forpligtet til at få indhentet de fornødne attester, som til enhver tid skal kunne forevises.
§12

§13

Etisk regelsæt for medlemmer i klubben
•

Vis respekt for dine medmennesker.

•

Tag kraftig afstand fra doping.

•

Vær villig til at yde et stykke arbejde for klubben.

•

Vær med til at opbygge en harmonisk klub, hvor der hersker et godt kammeratskab og
sammenhold.

•

Vær med til at hjælpe hinanden under træning, f.eks. ved defekt/styrt.

•

Overhold alle færdselsregler og udvis særlig agtpågivenhed og venlighed ved mødet med andre
brugere af f.eks. et skovområde.

•

Vær med til at profilere vores sponsorer mest muligt, hvorfor det også er et krav, at al cykling i
klubbens regi foregår i officiel klubdragt ligesom der altid bæres hjelm under træning og
konkurrence.
Børneattest

Alle bestyrelsesmedlemmer, samt alle medlemmer der arbejder med børn og unge, skal give skriftlig
tilladelse til at børneattest indhentes. Hvis en sådan tilladelse ikke gives, kan vedkommende ikke være i
bestyrelsen eller arbejde med børn og unge.
Det er formandens ansvar, at der indhentes de fornødne attester og da børneattesten vedrører fortiden,
er det formandens ansvar, at der efterfølgende foretages opfølgning i form af stikprøver.

§14

Opløsning

Klubbens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af
stemmeberettigede medlemmer er fremmødte, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
derfor.
Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling,
med minimum 8 dages varsel. Ved denne generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt
til vedtagelse af opløsning.
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens aktiver gå til velgørende formål.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 01.06.2014, redigeret løbende.

