Vedtægter for O-TOWN ROLLER DERBY
Vedtægt for foreningen O-Town Roller Derby
pr. 12.02.2017

§ 1 Grundlag
Stk. 1. Foreningens navn er O-Town Roller Derby.
Stk. 2. O-Town Roller Derbys hjemsted er Odense Kommune.
§ 2 Formål
Stk. 1. O-Town Roller Derbys formål er:
A. At tilskynde medlemmerne til at dyrke idræt igennem roller derby og udvikle alle
medlemmers talent til deres fulde potentiale, i det omfang klubben kan realisere.
B. At støtte roller derby-sporten i regionen og på landsplan.
C. At udbrede kendskab til roller derby i samfundet.
D. At støtte og udvikle det sociale miljø omkring foreningens aktiviteter.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1. Alle interesserede over 16 år kan optages som medlemmer i O-Town Roller Derby.
Stk. 2. Alle interesserede indtræder i foreningen ved første betalte kontingent, jævnfør § 4.
Pkt. 1. Indmelding i foreningen foregår ved at udfylde foreningens indmeldelsesblanket,
som afleveres til formand eller kasserer.
Pkt. 2. Alle interesserede har mulighed for fire ugers prøveperiode inden endelig
tilmelding. Prøveperioden starter ved første prøvetræning.
Stk. 3. Medlemmer melder sig ud af foreningen ved at aflevere en skriftlig meddelelse herom til
kassereren.
Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes fra O-Town Roller Derby, hvis vedkommende med forsæt
modarbejder foreningens interesser og dets formål. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen
med et flertal.
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Pkt. 1. Det ekskluderede medlem har mulighed for at få ekskluderingen forelagt på en
generalforsamling.
Stk. 5. Ved skade på foreningens ejendom, der forårsages forsætligt eller ved grov uagtsomhed,
kan bestyrelsen fastsætte et erstatningsbeløb. Dette beløb baseres på reelle udgifter i
forbindelse med evt. reparation, erstatning eller nedsættelse af genstandens værdi. Hvis dette
beløb betales, undgår personen hermed § 3 stk. 4.
§ 4 Kontingent
Stk. 1. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på hver ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Ved den ordinære generalforsamling 2017 blev det vedtaget at kontingentet lyder på 100
kr. pr. måned for alle medlemmer.
Pkt. 1. Første indbetaling af kontingent sker ved indmeldelse og efterfølgende

indbetalinger skal falde første bankdag i hver måned.
Pkt. 2. Ved for sen eller manglende indbetaling af kontingent vil pågældende medlem
modtage en skriftlig rykker. Betalinger skal ske inden for 14 dage efter modtagelse af den
pågældende rykker.
Pkt. 3. Medlemmet betragtes som udmeldt, hvis kontingentet ikke betales umiddelbart
efter 1. rykker.
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal hvert år og indkaldes med
mindst 30 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Den endelige dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres senest 7 dage før den
afholdes.
Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
B. Bestyrelsens beretning
C. Godkendelse af regnskab
D. Godkendelse af budget
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E. Fastlæggelse af kontingent.
F. Indkomne forslag
G. Valg af bestyrelse og suppleanter
H. Valg af revisor samt suppleant (valg af ekstern revisor)
I.

Eventuelt

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er korrekt indvarslet.
Stk. 6. Ethvert tilstedeværende medlem af foreningen med gyldig dokumentation for indbetaling
af kontingent har stemme- og taleret på generalforsamlingen.
Pkt. 1. Kassereren medbringer en liste over betalende medlemmer til dokumentation.
Pkt. 2. Gæster har taleret på generalforsamlingen.
Stk. 7. Beslutninger tages i enighed eller på grundlag af simpelt stemmeflertal.
Pkt. 1. En skriftlig afstemning skal finde sted i forbindelse med personspørgsmål eller
hvis nogen af de tilstedeværende ønsker dette.
Pkt. 2. Afstemningen om valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid foretages skriftligt.
Pkt. 3. Et opstillet bestyrelsesmedlem er automatisk valgt, medmindre der opstilles en
modkandidat, eller der stilles et mistillidsvotum til den opstillede.
Pkt.4. Afstemninger, der vedrører vedtægtsændringer kræver stemmeflertal på 2/3 for at
blive vedtaget.
Stk. 8. Ved den ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamling kan et medlem kun benytte
fuldmagt fra ét andet medlem til generalforsamlingens afstemninger.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med en
måneds varsel eller hvis 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt har anmodet herom.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes og gennemføres som en ordinær
generalforsamling. Dog skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
B. Grunden til den ekstraordinære generalforsamling
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C. Eventuelt
§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen og består som minimum af:
A. Formand; formanden står for bestyrelsens daglige drift. Kun myndige medlemmer kan
blive valgt til formandsposten.
B. Næstformand; næstformanden står sammen med formanden for bestyrelsens daglige
drift.
C. Kasserer; hvis opgave er at tage sig af foreningens økonomiske anliggender. Kun
myndige medlemmer kan blive valgt til kassererposten.
D. To suppleanter; hvis opgave består i at holde sig grundigt orienteret om bestyrelsens
arbejde og at kunne træde til i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem træder af i utide.
Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder, undtagen hvis de har overtaget en
bestyrelsespost fra et bestyrelsesmedlem, der er trådt af eller er varigt fraværende.
Stk. 2. Samtlige af bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen blandt foreningens
medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen er
fysisk eller digitalt til stede.
Stk. 4. Træder et medlem af bestyrelsen af i utide, kan den resterende bestyrelse rekonstituere
sig selv, så længe den stadigvæk er beslutningsdygtig.
§ 8 Regnskab
Stk. 1. O-Town Roller Derbys regnskabsår følger kalenderåret: 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til:
Pkt. 1. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab, at
kunne disponere over foreningens formue.
Pkt. 2. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab, at
kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
§ 9 Opløsning
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Stk. 1. Opløsningen af O-Town Roller Derby kan kun besluttes ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger. Ved hver af disse generalforsamlinger skal opløsningen vedtages med et
flertal på 3/4 blandt de tilstedeværende.
Stk. 2. Eventuelle midler og materialer skal ved opløsningen bruges til foreningens afvikling.
Eventuelt restbeløb skal anvendes til at støtte roller derby-miljøet i Danmark.
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