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VEDTÆGTER	FOR	LØSNING	VOLLEYBALL	KLUB	

 
§1. Foreningens navn er Løsning Volleyball klub (LVK). Foreningen er 

hjemmehørende i Hedensted kommune. Foreningen er tilknyttet 
Dansk Volleyballforbund, og dens medlemmer er underkastet dette 
forbunds love og bestemmelser.   

 
§2. Foreningens formål er at varetage børns, unges og ældres interesse 

for volleyball, at arbejde for størst mulig effektivisering af de 
ressourcer, der i byen og oplandet kan afsættes til volleyball sporten.   

 
§2A Foreningens formål er endvidere at iværksætte tiltag, der fremmer 

det sociale liv i klubben. Der foretages tiltag, som viser, at foreningen 
har kulturelle hensigter for vore medlemmer og andre interesserede i 
Hedensted kommune. Foreningen tager også tiltag til at fremme 
volleyball sporten i Hedensted kommune.   

 
§3. Enhver kan optages som aktivt medlem. Desuden kan også passive 

medlemmer optages i foreningen. 
   

§4. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen 
Kontingentet opkræves 1 gang årligt. Kontingentrestance, udover en 
af bestyrelsen fastsat frist, medfører tab af medlemsret. Ingen, der er 
udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem 
af foreningen, før denne har betalt sin gæld til foreningen.   

 
§5. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer/formand eller den, 

der fører foreningens medlemskontingent. 
 

§6. Eksklusion af et medlem kan forekomme, såfremt bestyrelsen træffer 
afgørelse herom med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for 
eksklusionen. Vedkommende medlem skal have haft lejlighed til at 
fremføre sit forsvar for bestyrelsen.   

 
§7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.   

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november 
måned, indkaldes med mindst 7 dages varsel ved bekendtgørelse i 
dagspressen og/eller ved at sende e-mail/sms til alle registrerede 
medlemmer samt på klubbens hjemmeside og andre tilknyttede 
sociale medier.   
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Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller 
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har ethvert aktivt 
medlem, der er fyldt 15 år og har været medlem af foreningen før 
generalforsamlingen, dog kan medlemmer under 18 år ikke 
indvælges i bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt 
fremmøde. 
  

§8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 
punkter:  

1. Valg af dirigent.  
2. Beretning om forenings virksomhed det forløbne år.  
3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab og status.  
4.  Behandling af indkomne forslag.  
5. Valg af bestyrelse:  

a: 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)  
b: 3 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)  

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)  
7. Valg af revisor.  
8. Eventuelt.  

 
§9. Den på generalforsamlingen valgte dirigent må ikke være medlem af 

bestyrelsen.  
 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt 

stemmeflertal med de indskrænkninger, vedtægterne angiver.  
 Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden med de 

indskrænkninger, vedtægterne angiver, dog skal skriftlig 
afstemning foretages, såfremt 1 stemmeberettiget medlem 
kræver det.  

 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori 
også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang 
dirigenten bestemmer.  

 Protokollen skal underskrives af dirigenten.  
 Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne 

ikke påny optages på samme generalforsamling.  
 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de 

fremmødtes antal. 
  

§10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af 
bestyrelsen og kan indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede 
medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 
måned efter, at kravet er fremsat overfor bestyrelsen, med det emne 
der ønskes behandlet. For indkaldelse gælder bestemmelserne i §7.  
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§11. Foreningens faglige ledelse varetages af en bestyrelse, der 

repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen fastsætter selv 
sin forretningsorden.  
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og 2 
bestyrelsesmedlemmer.   
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens 
medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede. I 
tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er 
udslagsgivende. I tilfælde af formandens fravær, er kassererens 
stemme udslagsgivende.   
Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte lønnet hjælp.   
 

§12. Foreningens regnskabsår går fra 1. august til den 31. juli. 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling 
til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.   

 
§13. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, 

når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til 
stede, og når 2/3 af de afleverede stemmer er for forslaget. Opnås 
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 
skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en 
ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne 
generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette 
vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er 
til stede.   

 
§14. Beslutning om foreningens ophævelse kan kun foretages på en 

ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling skal 
mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
være til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af 
de afleverede stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en 
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling med sædvanligt varsel, hvor beslutningen træffes 
hvis 2/3 af de her afleverede stemmer er for forslaget.   

 
§15. Ved en eventuel ophævelse af foreningen tilfalder foreningens midler 

til sportslige eller velgørende formål efter generalforsamlingens 
beslutning.   
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