Vedtægter for Hvidovre Skøjte Klub
Hvidovre Skøjte Klub
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre
Klubbens navn og hjemsted
§ 1 Klubbens navn er Hvidovre Skøjte Klub, forkortet til H.S.K. eller HSK
§ 2 Klubbens hjemsted er Hvidovre kommune.
Klubbens formål
§ 3 Klubbens formål er at fremme skøjtesporten i Hvidovre kommune ved afholdelse af træning,
konkurrence og opvisning.
Overordnede organisationer
§ 4 Klubben skal være medlem af Dansk Skøjte Union. Bestyrelsen har ret til at lade klubben
optage i andre overordnede organisationer.
Medlemsoptagelse
§ 5 Som aktivt medlem kan enhver optages, der er amatør jf. Dansk Skøjte Unions
amatørreglement. Optagelse sker efter en af bestyrelsen fastsat procedure.
§ 6 Som passivt medlem kan enhver interesseret optages.
Medlemsforpligtelse
§ 7 Ethvert medlem skal efter bedste evne arbejde i klubbens interesser og tillige virke for
tilslutning til denne.
Udmeldelse og eksklusion
§ 8 Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel. Betalt kontingent tilbagebetales
ikke.
§ 9 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er over 1 måned i kontingentrestance eller ved
anden overtrædelse af klubbens vedtægter, hvilket meddeles skriftligt.
§ 10.1 Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til den efterfølgende
generalforsamling.
§ 10.2 Det ekskluderede medlem har adgang til generalforsamlingen, når anken behandles.
Kommer medlemmet ikke, kan anken afvises. Eksklusionen tillægges ikke opsættende virkning.
§ 11 Eksklusion af et bestyrelsesmedlem eller revisor kan kun ske på en generalforsamling.
Kontingent
§ 12 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
§ 13 Kontingentet skal være betalt som indikeret på opkrævningen. Er dette ikke sket, fortabes
retten til at deltage i træning og klubbens arrangementer indtil den fulde kontingentrestance er
berigtiget.
§ 14 Bestyrelsen har ret til at yde kontingentnedsættelse i henhold til det af generalforsamlingen
afsatte budget hertil
§ 15 Udgået
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Bestyrelse
§ 16.1 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Kun medlemmer af Hvidovre Skøjte Klub kan vælges
til bestyrelsen.
§ 16.2 Ægtefæller/samlevere kan ikke sidde samtidigt i bestyrelsen, hverken som
bestyrelsesmedlem eller suppleant.
§ 16.3 Et medlem skal være fyldt 18 år på opstillingsdagen for at kunne vælges til bestyrelsen.
§ 16.4 Lønnet personale kan ikke stille op til eller sidde i bestyrelsen.
§ 16.5 Familiemedlemmer og husstandsmedlemmer til lønnet personale over 18 år kan ikke stille
op til eller sidde i bestyrelsen.
§ 16.6 Et medlem der har haft tilknytning til en anden dansk skøjteklub inden for 12 måneder kan
ikke opstille til bestyrelsen.
§ 16.7 Paragraf 16.6 bortfalder såfremt der ikke kan findes kandidater nok til det nødvendige antal
bestyrelsesposter.
§ 17.1 Op til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter vælges i lige år på generalforsamlingen.
§ 17.2 Op til 4 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter vælges i ulige år på
generalforsamlingen.
§ 17.3 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med en formand, en
næstformand, en kasserer og en sekretær.
§ 17.4 Hvidovre Skøjte Klub tegnes af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
§ 18 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og den er beslutningsdygtig når mindst
halvdelen af bestyrelsen er til stede. Formand eller næstformand skal altid være til stede, for at
bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt.
§ 19 I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem varigt udtræder af bestyrelsen, indsætter bestyrelsen en
af de valgte suppleanter.
Generalforsamling
§ 20 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
§ 20.2 Ordinær generalforsamling afholdes senest ultimo april og skal indkaldes med mindst 14
dages varsel.
§ 20.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
§ 20.4 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesposter i lige år jf. §17.1
6. Valg af bestyrelsesposter i ulige år jf. §17.2
7. Valg af revisionsvirksomhed
8. Eventuelt

§ 20.5 Stemmeret har medlemmer der er fyldt 14 år og har været medlem i mindst 3 måneder.
§ 20.6 Forældre til medlemmer under 18 år, der har været medlem i mindst 3 måneder, har adgang
til generalforsamlingen men har kun stemmeret såfremt medlemmet ikke er fyldt 14 år.
§ 20.7 Forældre til medlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 3 måneder, har kun mod
særlig tilladelse fra bestyrelsen adgang til generalforsamlingen.
§ 20.8 Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem ønsker skriftlig
afstemning, og simpel stemmeflertal er gældende.
§ 20.9 Ved ændring af vedtægten skal, efter forud stillet forslag, ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemme for vedtægtsændringen.
§ 20.10 Forslag om opløsning af klubben sker jfr. § 24.
§ 20.11 Medlemmer der er i kontingentrestance, har ingen stemmeret.
§ 21 Revisionsvirksomhed vælges på generalforsamlingen.
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Ekstraordinær generalforsamling
§ 22 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
§ 22.2 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 25% af de
stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med
angivelse af dagsorden.
Regnskab
§ 23 Kassereren skal føre en kassejournal over samtlige udgifter og indtægter i klubben og
udfærdige et afsluttende regnskab, der skal forelægges bestyrelsen senest ved
generalforsamlingen.
§ 23.2 Regnskabsåret løber fra 01. januar til 31. december.
§ 23.3 Regnskabet skal revideres af den valgte revisor, forsynes med revisors påtegning, samt
være underskrevet af formand, kasserer og revisor, før dette forelægges generalforsamlingen til
godkendelse.
Opløsning af klubben
§ 24 Klubben kan på en ordinær generalforsamling opløses efter forud stillet forslag, hvis 3/4 af de
stemmeberettigede medlemmer er mødt op, og mindst 3/4 af de mødte stemmer er for opløsning
er klubben. Såfremt 3/4 ikke er mødt op kan beslutningen om opløsning af klubben tages på en
ekstraordinær generalforsamling som eneste punkt på dagsordenen, med simpelt flertal.
§ 25 I tilfælde af opløsning, skal ejendele og midler tilfalde en forening eller institution, der har til
formål at fremme kunstskøjteaktiviteter i Hvidovre Kommune.
Hæftelse
§ 26 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16/12-1968.
Ændret på de ordinære generalforsamlinger:
13/05-1969
26/04-1971
24/04-1973
28/04-1982
20/04-1993
19/04-1994
14/03-2001
25/02-2008
23/02-2009
27/03-2014
30/10-2014 (ekstraordinær generalforsamling)
17/3-2016
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