Love for Helsingør Ski og Orienteringsklubs Venner.
§ 1.

Navn
Foreningens navn er Helsingør Ski‐ og Orienteringsklubs
Venner,
Forkortet HSOK´s VENNER. Foreningens hjemsted er Helsingør.

§ 2.

Formål
Foreningens formål er:
1) ved forskellige arrangementer at skabe basis for
økonomisk støtte til HSOk´s idrætslige aktiviteter.
2) At samle medlemmer fra HSOK samt andre
interesserede til socialt samvær.

§ 3.

Medlemskab
Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage:
2) personer, som er mindst 30 år.
3) Sponsorer, som støtter foreningen økonomisk

§ 4.

Kontingent
På foreningens generalforsamling fastsætte det årlige min.
årskontingent for
1) Personlig medlemmer
2) Sponsor
Kontingent opkræves én gang årligt.

§ 5.

Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelsen på 5 medlemmer.
Formand og kasser vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen
vælger selv af de resterende bestyrelsesmedlemmer en
næstformand og en sekretær.
Bestyrelsesuppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.
Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i
valgperioden, indtræder 1. bestyrelsessuppleant som ordinært
bestyrelsesmedlem og 2. suppleant rykker op som 1.
bestyrelsessuppleant.
Såfremt formanden eller kasserer forlader bestyrelsen i
valgperioden, vælger Bestyrelsen selv en af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i den vakante post. Der føres protokol
over bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår
efter tur med henholdsvis 2 og 3 medlemmer (2 i lige år).
Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.

Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling.
På den årlige, ordinære generalforsamling vælges endvidere 2
bestyrelsessuppleant, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Udelukket fra valg til bestyrelsen er personer, der er medlem af
HSOK´s bestyrelse. Foreningen tegnes af formand og kasser i
forening.
§ 6.

Regnskab og revision
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.
Foreningens kasserer fører kassebog, der fremlægges på
generalforsamlingen.
Regnskabsåret er 1. januar ‐ 31. december.
Revision af regnskabet skal foretages af revisorerne hvert år
inden generalforsamlingen.

§ 7.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes med 20 dages varsel skriftlig til
foreningens medlemmer.
Ordinær Generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelsen af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for a) personlige medlemmer,
b) sponsorer
5. Indkomne forslag
6. Valg af
a) 1 formand (lige år)
b) 1 kasser (ulige år)
c) 1 Bestyrelsesmedlem (lige år)
d) 2 Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
e) 2 Bestyrelsessuppleanter.
Ved valg af bestyrelsessuppleanter vælges den af kandidaterne,
der får flest stemmer til 1. suppleant og den, der får næstflest
stemmer til 2. suppleant.
f) 2 revisorer
g) 1 revisorsuppleant.
7.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
formuleres skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol,
der skal underskrives af dirigent og formand.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er:

1. personlig medlemmer
2. en repræsentant for hver sponsormedlem.
Medlemmer der er i restance, har ingen stemmeret.
Valgene afgøres ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når dette besluttes
af generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde af mindst 3
medlemmer, eller når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter
begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages
varsel på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§ 9.

Lovændringer
Ændringer i lovene kan finde sted ved almindelig stemmeflerhed
på den ordinære generalforsamling.
Forslag til ændring i lovene skal i formuleret stand være
bestyrelsen i hænde senest 1. januar for at kunne behandles på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge indkomne
forslag for medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.

§ 10. Udmeldelse
Eventuel udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til
foreningens kasser.
§ 11

Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan finde sted, når mindst 2/3 af
foreningens medlemmer stemmer for det på en ordinær
generalforsamling.
Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede og et
flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken
opløsningen kan ske ved almindelig stemmeflerhed.
Forslag til opløsning af foreningen skal i formuleret stand være
bestyrelsen i hænde senest 1. januar for at kunne behandles på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge indkomne
forslag for medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningen eventuelle midler
HSOK, eller såfremt denne klub ikke eksisterer, et idrætsligt
formål, der vedtages på samme generalforsamling.
§ 11. kan kun ændres efter de afstemningsregler, der er givet
vedrørende foreningens opløsning.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
den 1. november 1982,
med ændringer
23. februar 1985,
11. februar 2000 og
14. februar 2003

