Vedtægter
for
SGI Håndbold Esbjerg´s Venner
Stiftet 28. april 1988

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er SGI Håndbold Esbjerg´s Venner. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Formålet er at samle venner af SGI-Håndbold Esbjerg til at støtte det økonomiske arbejde i
foreningen, samt at styrke klub livet.

§ 3. Optagelse af medlemmer
Medlemskab står åbent for alle.

§ 4. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves i oktober kvartal. Forenings eventuelle
overskud, bortset fra udgifter til foreningens drift, overføres efter aftale med SGI Håndbold
Esbjerg´s bestyrelse, og kun denne kan søge om tilskud. Ved stemmelighed de 2 bestyrelser
imellem har SGI Håndbold Esbjerg´s Venners bestyrelse afgørelsen.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af: 1 formand, 1 kasserer og 3 menige medlemmer.
Derudover vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år og
afgår med 2 i lige år og 3 de ulige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer senest 14 dage efter
generalforsamlingen. SGI Håndbold Esbjerg kan være repræsenteret – ved et medlem fra klubbens
bestyrelse – til foreningens bestyrelsesmøder.
§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i oktober måned.
Indvarslingen skal ske med 14 dages varsel enten på SGI Håndbolds hjemmeside, i dagspressen, ved
opslag i Guldager Idrætscenter eller ved udsendelse af kort.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. (2 i lige år og 3 i ulige år)
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen så ofte, den finder det fornødent, og
skal endvidere indvarsles, når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig begæring til
bestyrelsen ledsaget af en fremstilling og motivering af de forslag, der ønskes behandlet.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 7 Regnskab
Regnskabsåret følger SGI Håndbold ´s regnskabsår. Regnskabsåret er således ændret til 1/9 – 31/8.
Driftsregnskab og status fremlægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære
generalforsamling til godkendelse.

§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer af ovenstående vedtægter kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§ 9. Foreningens ophævelse
Bestemmelse for foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Opløsningen kan kun finde sted, når mindst ¾ af de afgivne
stemmer er for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder samtlige midler SGI Håndbold
Esbjerg.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Guldager Idrætscenter den 27. april 1988.
Ændring til vedtægterne den 18. februar 2003.
Ændring til vedtægter 2010 (regnskabsår ændret)
Ændring til vedtægter den 31. oktober 2011 (antal af bestyrelse m.v.)
Ændring til vedtægter den 27. oktober 2016 (antal af bestyrelse m.v.)

