Randers Cheerleaders RCL.
Vedtægter
§1.

Foreningens Navn og formål

Stk.1

Randers Cheerleaders RCL er en forening med hjemsted i Randers

Stk.2

Randers Cheerleaders RCL er medlem af DAFF landsorganisation

Stk.3

Foreningens formål er først og fremmest at undervise og fremme
udøvelsen i cheerleading ved fx at lave shows/opvisninger og cheerleade
ved fx hjemmekampe for andre sportsklubber

Stk.4

Herudover har klubben til formål at deltage ved forskellige
cheerleadningkonkurrencer i såvel indland, som udland for på denne
måde at være med til at videreudvikle Sportsgrenen i Danmark.

Stk.5

At oparbejde og styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt
medlemmerne

§2.

Medlemmerne
Stk.1

Alle som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, kan blive
medlem ved indmeldelse via klubbens medlemsportal

Stk.2

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt
grundkontingent og deltagergebyr.

Stk.3

Udmeldelse skal ske skrifteligt, og med en måneds varsel.

Stk.4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem såfremt kontingent ikke betales
rettidigt. Eller hvis medlemmet på nogen måde skader foreningens
anseelse og arbejde, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
medlemmet kan deltage og tale sin sag,der vil blive taget stilling til en
evt. ekskludering.

Stk. 5

Medlemmerne betaler et årligt grundkontingent, som fastsættes af
bestyrelsen årligt pr.1.8. Kontingentet sikrer medlemmet sine

demokratiske rettigheder hele sæsonen. Medlemmerne betaler et af
generalforsamlingens fastsatte deltagergebyr for aktivitetterne.

§3.

Bestyrelsen
Stk.1

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2 års
periode således at disse afgår med 2 i de lige årstal og 3 i ulige årstal.
Dog kan formand og kasserer ikke fratræde samme år.

Stk.3

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for bestyrelsen, som træder
i funktion såfremt et bestyrelsesmedlem frafalder.

Stk.4

Det er ikke muligt at vælges til bestyrelsen, hvis man eller ens samlever,
i forvejen sidder i en konkurrerede bestyrelse.

Stk.5

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og
to bestyrelsesmedlemmer.

Stk.6

Bestyrelsen er fritaget for deltagergebyr på cheerholdet, max 1 udøvere
pr. bestyrelsesmedlem.

Stk.7.

Alle medlemmer eller forældre til medlemmer kan opnå valg til
bestyrelsen, dog skal disse have fuld myndighedsalder.

Stk.8

Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen en
revisor og en revisor suppleant.

Stk.9

Formanden og i hans forfald næstformanden, har forsæde i
bestyrelsesmøderne. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved
almindelig stemmeflertal.

Stk.10

Til beslutningsdygtighed kræves det 3/5 af bestyrelsen deltager i mødet.

Stk.11

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk.12

Foreningen tegnes overfor pengeinstitutter og offentlige myndigheder af
den samlede bestyrelse.

Stk.13

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltmedlemmer fx kassereren i
forhold til sædvanligt pengeinstitut og i forbindelse med indberetninger
m.v. til offentlige myndigheder.

Stk. 14

Bestyrelsen fastsætter i øvrig selv sin forretningsorden. Den kan
nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede
opgaver.

§4

Regnskabsvæsen.
stk.1

Regnskabsåret er 1.januar til 31.december

§5

Generalforsamlingen
Stk.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Stk.2

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.

Stk.3

Der indkaldes til generalforsamling skriftelig med angivelse af
dagsorden, senest 14 dage før denne.

Stk.4

Indlæg og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Stk.5

Alle aktive medlemmer har en stemme på generalforsamlingen. Men
børns stemmeret kan varetages af forældre, til et barn under 18år en
stemme pr. aktivt medlem. Der kan stemmes ved fuldmagt, der bliver
sendt en fuldmagt til medlemmerne, som de bedes udfylde og være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Man har ikke
stemmeret hvis man er i kontingentrestance.

Stk.6

Til at lede forhandlingerne på generalforsamlingen vælges en dirigent.

Stk.7

Den ordinære generalforsamling afvikles med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent.
Valg Bestyrelsesmedlemmer, Suppleanter, Revisor og
revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.
Stk.8

Alle valg afgøres ved skriftlig afstemning såfremt et medlem ønsker det.

Stk.9

Afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk.10

Vedtægter kan kun ændres hvis 2/5 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer herfor. Dette kan ske på den ordinære
generalforsamling, eller der kan indkaldes til en ekstra ordinær
generalforsamling. Se stk. 13

Stk.11

Foreningen kan kun ophæves hvis 3/5 af de tilstedeværende
stemmeberettigede på to ekstra ordinære generalforsamlinger med 14
dages mellemrum stemmer herfor.

Stk.12

Ved foreningens opløsning fordeles formue (kontante midler, kostumer
m.m.) til andre almennyttige-idrætslige formål i kommunen

Stk. 13

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, med skriftelig
angivelse af dagsorden, senest 14 dage før denne.

Dette er vedtaget på generalforsamling den 29. marts 2017

