
Vedtegter for Hindboldklubben al 1994

9r
Ior€ninge$ naul er H&rdboldklubben af 1994,
forkort€t HK 94 Kobenharn. Ioreningen er stiftet 27.
februar 1994.
stk 2. For4iDgen er Eedlem af Dansk Hendbold
Fo$und gennem KobenlHvns Handbold Foftund og
er underkastet disse fo$ nds love og bestemmelser.
Stk 3. Iorenitrgen kan efter besq'relsens eller
generalfoEanrliDgens bedutniDg verc medlem af
,n,lrF 

^fd"nic,rinher

s2
lorenhgens formSl er at dlrke hendbold og anden
idret, samt at a$ejde for udbEdelse af kendskabet
til hendbold blandt ungdommen.

s3
ForeningeDs klubdragt er gul troje og sote ben-
kleder.
Stk 2. Efter bestlrelsens beslutning lar klubdragt€n
fraviges.

54
Ioremngens hjensted er Kobenlavn-

ss
Som mediemmer kan optages personer af begge kon_
Ved indmeldelsen gores medlemmet bekendt med
foreningeN vedtagter.
Stk 2. In betbgelse for medlemssLab er, at med-
lemmet betaler det af genelalforsamLirlgen fastsatte
kontingent.
Stk 3. Fo-etungen optager sivelaktive som passive
medlelnmer.
Stk 4. hd- og udmeldelse skal sk€ sk-iftligt til for,
eningens kasserer.

Udneldelse skal ske med mindst 30 dages varsel-
Udmeldelse giver ilke r€fusion af betalt kontingent
eler reduktion i fofatdent kontirgent.
Stk 5. Best',relsen kan beslutte eksklusion af med-
lelllmer.
Stk 6. EksklusioD forelegges til bekFftelse pe
fors&ommende gen€ralforsanling eft er eksklusionen.
te denrc generalforsar ing har det elskludered€
medlem taleret, men il&e stemmerct.

s6
Generalforsamlingen er foreningens overste mln-
dighed. OidiDer generallorsaioling afholdes hvert lr
inden udgangen af jr]ni maned.

ceneralforsamlirgeD indkaldes med mindsr 14
dages varsel. Indkaldelsel skal ske skiftligt og nt

stilles aile medlemmer. Kopi af det reviderede
reg$kab skal senest pl forsaDlingsdagen udleveres
til alle medlennler.
StlL 2. Dagsorden pa den ordhere geneElfo.samling
skal indeholde folgende punLter:

1 . Valg af dirigent
2. valg afto stemmeoptFllere
3. Iormandens b€retning
4. Regnskab
5. Fastsefielse af kontingent
6. Budget for det kommende rcgnskabser
7. Indkotrule fonlag
8. Valg
9. Eventuelt

Stk 3. Mod€t ledes af dirigenten, som ilk€ ma var€

StlL 4. Ved afst€mninger optelles sterureme afstem-
meoPtelleme.
Stk. 5. cenerafoRamiDgeD er bedurnngsdygtig u-
anset antallet af fremmodte.
StL 6. Stemmeberettigede er tilsreder,'areDde aktive
medlemmer, som er ryldt 1a 3r, som har veret
medlemmer r mindst to odneder og som rkle er i
kontingentrestance, samt passive m€dlenmer, som
bestrider tillidshverv i klubbeD.

lor medlemmer under 14 ar kan foreldre og/eller
vary€I deltage i generajforsanliDgen med €n stemme
Ior hved bam, sehemr bamet har varel medlem i
mindst to meneder og ikke er i kontingenEestance,
Stk 7, AIe afstemnings afgrrrcs ved simpelt ster0me-
flerta! dog kaves til Fndringer af vedtegteme to
tredjedel€ af de algir.ne stenmer. Vedtegteme kan
kun endrcs af generalforsamlingen.
Stk 8. Saliemt €t stemmeberettiget medlem kaver
det, slal afstemninger forege skiftligr.
Stk. 9. I tilfFlde af stemmelighed er forslaget
fo*astet.
Stk 10. Referatet forelpgges dirigenten og den nye
bestyrelse til godkendelse og bestyrelseD sdrger for,
at det udsendes slriftLigt til medlenmeme, eventuetr
i medlensbladet.
Stk rr. Forsiag, d€r onskes behandlet pa general-
forsamlingen, skal vere bestyrelsen i hande s€nest 8
dage for generalforsarilitrgen.
StI. 12. Iorslag fia bestlrelsen om andringer af
vedt€gter el€r af kontiDgentets stoEelse skal
udsendes samtidigt med indkaldelsen til gen€ral-
forsamlirgeI

9r
lorenhgens daglige ledelsevaretages af bestyrclsen,
der kar uddelegere opgaver og ansvar til udvalg eller
enkeltpelsoner under ansvar overfor geDeral-
forsamlngen.
Stk, 2. ceneralforsamlingen valger mindst fem



beslyrels€smedlemmer, sorD efterfglgende konsti-
tuerer sig med en formdnd, en nastformand, en
selceter, eD kasserer og et ordinert bestyrelses-
medlem,
Generalforsaa ogeo kinbeslutleal vatgeyderirtsErc
et antal besrFetsesmedlenmer.
Alle bestyrelsesmedleruner velges for et er ad
Sangen_
stk. 3. Forenurgen regnes af formanden et er af
kassereren eller af to bestyrelsesmediemmer i for-
erung.
Stk 4. Valgbar til bestlTelsen er ethvert medlem, som
er ry]dt 18 lr
Stk- 5. C,€DeralforsamlingeD velger desuden en
suppleant til bestlTels€n. suppleanteD indtreder
automatisk i b€st]'relsen, hvis 6t af de valgte
bestFelsesmedlenrmer fer forfald etler trakker sig ud
af bestyr€lsen.
C€neralforsamlingen kan valge flere suppleaDt€r_
Stk. 5. BestyrelseD er beslutniDgsdygtig, ner tre af
mediemmeme er til stede. Det fonrdsettes, at alle
bestlrelsesmedemmer er uDdenettet om afholoelse
af det pagahende bestlretsesmsde.
StI. 7. Formanden indkalder til mgder, og i trtfalde af
stemmelighed er formandens stemme afgoreDde.
St}c & BestlTelsen aflrclder moder mindst 6 gange
a gt_
Stk 9. Seftemt mindst to bestyrelsesmedtemmel
onsker det, skal der indkatdes til besrrTelsesmode.
Stk. 10. Der optages referat afbestlTelsesmOdemc, og
der fores protokol over atte beslutnhger.

s8
Ioreningens okonomisle forrerninger og regnskab
varetages af kassereren. som er kontingentfri.
Stk 2. Rer,rsioneD vajelages afto revisorer. valgt pa
generalforsamlingen. Der velges endvidere en
revisorsuppleant, som indtrader, sAftemt en af de
valgte reusorer frl forfald eler frarreder I vrt"
ptioden. Revrsoreme valg* f"r.r t;; g;"s";;;
skdl id eoivef tjd have fd indsigl itorerungens
bogforirg og regDsliber.

Stk.3. FoEningens regnskabser erfia 1. aprilril3l_
marts.
Sdc 4.IoreDingens Inedlemmer hefter solidaisli dog
hafter intet metuem for mere, end hvad der sErer til
et erc kontingent for medlemmet.

se
Konthgentet fastsetres af geDeralforsaEilingen og
opheves to gange erligt, pr. 1. febnrar og pr. 1.
august_
Stk 2. !fter bestlTelsens beslutDing kar et medtem i
sarlige tilfalde opna kontingentlempetse.
stk 3. Kontingenter skal vere betalt senest 30 dag€
efter forfaldsdato.
Stk 4. Saftemt kontingentet ikle er betalt senest 30
dage efter fodaldsdaro kan medlemmet rykk€s med
14 dages mellemrum. Efter tre rykkere Lan
medlemmet ekskluderes og ikke genoptages fsr
galden er betalt.

s10
loreningen kan iLke opbses, sa hnge blot 7
medlemmer dnsker deD opretloldt.
Stk 2. Beslutsring on forenrngens oplosning kao i
swigt kun treffes af genelalforsamtingen. saftemt
mindst to tredjedele af forcningens stenme-
berettigede medlemoer er til srede pe general-
forsamliDgeD, og seftemt mindst re qerdedeie afde
fienmddte stemDer for en oplosning-

$rr
Seftemt foreningen oploses, af8 r den oplesende
generalforsamlhg, til hvilk€t ahenDlttigt forrntu
foredngeDs eventuelle altiver rkal anvendes.

vedtaget pd den snfende genercW$amling 22. februar
1994.
An d I e t pA den ek s n a o dtn a. e ge nercU orso nting 8. )un t
19 ogpd de ordinarc generclforcamlinger 6. iuni 2000,
28. juni 2001, 4. juni2002 09 31. mq 2007.


