BM Bredalsparkens Motionsklub
Vedtægter
1.

Foreningens navn er Bredalsparkens Motionsklub. Foreningens hjemsted er Bredalsparken.

2.

Foreningens formål er at danne ramme om motion m.v. for Bredalsparkens og Grenhusenes beboere.

3.

Som fuldgyldigt medlem kan optages enhver beboer i Bredalsparken og Grenhusene, der er fyldt 18 år. Beboere,
som er fyldt 15 men ikke 18 år, kan optages som medlemmer, men må kun benytte faciliteterne sammen med en
af sine forældre, som er fuldgyldigt medlem i klubben.

4.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves kvartalsvis bagud og sidste rettidig indbetaling er primo den sidste dag i den
efterfølgende måned hvor opkrævningen er fremsendt.
Hvis sidste rettidige betalingsdato overskrides, kan bestyrelsen slette medlemmet.

5.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Formanden har pligt til at føre regnskabet på betryggende og
overskuelig måde og til enhver tid at være a'jour.

6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om
året i februar måned. Indvarsling af den ordinære generalforsamling sker kun én gang med 21 dages varsel.
Indvarslingen skal ske skriftligt til hvert medlem. Sammen med indvarslingen skal udsendes beretning og
regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 10
dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers
antal. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 18 år, der ikke er i restance med
kontingentet, og som har været medlem i mindst 3 måneder. For at et medlem kan gøre brug af sin stemmeret,
skal medlemmet være fremmødt. Alle øvrige medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Kun
stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Stemmeberettigede medlemmer, der er forhindret i
at være til stede på generalforsamlingen, kan kun vælges, såfremt de inden generalforsamlingen skriftligt har
givet tilsagn om at ville modtage valg. Generalforsamlingen træffer enhver beslutning ved almindelig
stemmeflerhed, dog undtaget §§ 9, 10 og 11. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig
afstemning foretages, såfremt blot ét medlem forlanger dette. Såfremt der kun er opstillet én kandidat,
foretages ingen afstemning.
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Bestyrelsens forslag til kontingent
5. Nyanskaffelser
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

7.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen skønner det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan
begæring skal indeholde oplysning om, hvilken dagsorden den ekstraordinære generalforsamling skal drøfte.
Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse senest 1 måned efter
begæringens modtagelse. En ekstraordinær generalforsamling skal kun indkaldes én gang med 14 dages varsel
skriftligt til hvert medlem.

8.

Bestyrelsen består af formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 1 år. Bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden. Foreningen tegnes af formanden.

9

En enig bestyrelse kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem, som gennem lang tid har gjort et særlig
stort og uegennyttigt arbejde for klubben, udnævnes til æresmedlem. En udnævnelse til æresmedlem skal ske på
generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har ellers de samme
rettigheder som aktive medlemmer.

10. Medlemmer, der på afgørende måde modarbejder foreningens formål, virke eller interesse, kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen. Den/de ekskluderede har ret til at få prøvet eksklusionen på en generalforsamling, og
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bestyrelsen skal, hvis den/de ekskluderede ønsker dette, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest
en måned efter henvendelse fra den/de ekskluderede. På generalforsamlingen kræver eksklusionen 2/3 flertal.

11. Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer på en
generalforsamling beslutter dette, dog ikke hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker foreningen
opretholdt. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Hvidovre Almennyttige Boligselskab,
afdeling Bredalsparken og Grenhusene.

12. Ændringer af disse vedtægter kan kun besluttes af en generalforsamling. Vedtagelse af vedtægtsændringer
kræver 2/3 flertal af alle afgivne stemmer.

13. Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. februar 2011 og træder i kraft
umiddelbart efter vedtagelsen.
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