VEDTÆGTER

FOR

RIBE HÅNDBOLDKLUB

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling 22.
november 2017.

§ 1.
Foreningens navn er ”RIBE HÅNDBOLDKLUB”. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at virke for udbredelsen af håndboldspillet, dygtiggøre medlemmerne heri og
foranstalte trænings- og turneringsmuligheder samt i øvrigt virke for fremme af idrætten. Ribe
Håndboldklub beskæftiger sig såvel med amatør – som professionel håndbold gennem samarbejde med –
og som aktionær i Ribe-Esbjerg HH A/S.

§ 3.
Som aktivt medlem kan optages enhver der spiller eller har spillet håndbold i foreningen.
Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens arbejde.
Indmeldelse sker til foreningens kasserer eller til den administration, der henvises til på foreningens
hjemmeside. Medlemsskabet regnes fra indmeldelsesdagen. Kontingentet betales for hele denne
kontingentperiode, hvori indmeldelse sker.
Udmeldelse sker efter samme regler som indmeldelse. Medlemsskabet ophører fra udmeldelsesdagen at
regne. Kontingentet betales for hele den kontingentperiode, hvori udmeldelse sker.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem for kortere eller længere tid, dersom dette skønnes fornødent og
såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Sker udelukkelsen over 1 år, skal udelukkelsen forelægges den
førstkommende generalforsamling til vedtagelse eller forkastelse.

§ 4.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stemmeret med en stemme har alle såvel aktive som passive medlemmer, som har været medlem i mindst
en måned og som er fyldt 16 år og som senest ved generalforsamlingens start ikke er i restance med
kontingent. Medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, har ved valg af bestyrelse – jf. §9 – tillige en stemme, der
udøves af en af dennes forældre, såfremt kontingentet er betalt senest ved generalforsamlingens start. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. september og 25. september.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter dette eller når mindst 1/3 af
foreningens aktive medlemmer skriftlig meddeler bestyrelsen ønske herom, forudsat disse alle har været
medlemmer mindst 1 måned og ikke er i restance med kontingent. Senest 14 dage efter bestyrelsens
beslutning eller modtagelse af begæring, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, som
skal afholdes senest 3 uger efter indkaldelsen.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal ske ved opslag på de af foreningen
almindeligt benyttede opslagssteder samt gennem annoncering i dagspressen – begge dele senest 14 dage
forud for afholdelsen.
Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen og oplyse, om der er forslag til
vedtægtsændringer.
Indkomne forslag ligger til gennemsyn hos foreningens formand eller foreningens administration mindst 5
dage før såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.
Forslag til vedtægter, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være modtaget af
foreningens formand senest 15. august. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en
ekstraordinær generalforsamling, skal være modtaget af foreningens formand senest ved udsendelsen af
indkaldelsen. Vedtægtsændringsforslag kan rekvireres hos foreningens formand.

§ 5.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
Bestyrelsens fremlæggelse af regnskabet og godkendelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand/kasserer jf. § 9
Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant jf. § 9
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

§ 6.
De på generalforsamlingen trufne bestemmelser føres til protokol og denne underskrives ved mødets
afslutning af dirigenten.

§ 7.
På generalforsamlingen kan forslag, der ikke angår forandringer i de bestående love, afgøres ved simpelt
flertal, uanset de mødtes antal. Forslag til lovændringer kan generalforsamlingen kun vedtage, når 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer afgiver deres stemme herfor.

§ 8.
Ønsker et eller flere medlemmer særlige emner gjort til genstand for behandling på den ordinære
generalforsamling, skal anmodning herom indgives skriftligt til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.

§ 9.
Til varetagelse af foreningens anliggender vælges på generalforsamlingen en hovedbestyrelse på 5-7
medlemmer.
Bestyrelsen består af en formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingen. Begge vælges for en to
årig periode. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år.
Herudover vælges 3 - 5 medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med en næstformand
Der vælges på generalforsamlingen 1 suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for at efterleve foreningens formål og for ansvarlig
foreningsdrift.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne, der
underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.
Der etableres underudvalg til støtte for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte
udvalgene og at beskrive udvalgenes arbejdsopgaver. Udvalgene skal bestå af 3-5 personer. Udvalgene har
ingen økonomisk kompetence udover de rammer, bestyrelsen har udstyret dem med i form af godkendt
budget. Samarbejde mellem bestyrelse og udvalg beskrives i selvstændig forretningsorden for foreningen.

§ 10.
Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen i Ribe-Esbjerg HH A/S. De to medlemmer behøver ikke
være medlemmer i Ribe Håndboldklub.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer heriblandt formanden er til stede.
Foreningen tegnes af formanden eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem.
Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 11.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for
foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue. Foreningens midler
må kun placeres i kontante midler i dansk pengeinstitut samt børsnoterede realkreditobligationer og
statsobligationer.

§ 12.
Ved den årlige generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer 2 revisorer, som har pligt til at
gennemgå klubbens regnskab samt forsyne det med påtegning i henhold til gennemgangen, inden årets
generalforsamling. Endvidere vælges en revisorsuppleant.

Bestyrelsen kan antage registreret eller statsautoriseret revisor til regnskabsudarbejdelse, såfremt det
skønnes nødvendigt.

§ 13.
Ved alle valg kan der ske genvalg.

§ 14.
Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

§ 15.
Beslutning om foreningens ophævelse kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af de mødte stemmer herfor. Er den i sådan
anledning først sammenkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal en ny generalforsamling
indkaldes inden 8 dage og denne kan da, uden hensyn til det tilstedeværende antal, tage beslutning, når
2/3 af de mødte stemmer for forslaget.

§ 16.
Ved en eventuel opløsning af foreningen, tilfalder foreningens midler idrætsvirket i Esbjerg Kommune.
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