
Vedtægter for Kildebakken Skiklub
§1 
Foreningens navn 
Kildebakken Skiklub, Gladsaxe Kommune. 
Dannet 31.03.82 
     
§2 
Medlemskab af organisation 
Foreningen er medlem af Dansk Skiforbund under Dansk Idrætsforbund og Fédération 
Internationale de Ski og er undergivet disse organisationers love, amatør- og 
ordensbestemmelser og reglementer samt alle i henhold hertil trufne bestemmelser. 
  
§3 
Foreningens formål 
At skabe interesse for skisport gennem medlemmernes aktive deltagelse i skiture og 
forberedende motionsaktiviteter. Det er også klubbens formål at afholde møder og 
festlige sammenkomster, så kammeratskabet i klubben udbygges. 
  
§4 
Foreningens aktiviteter 
1. Dyrke skisport 
2. Foretage fælles skiferie 
3. Møde og motionsforberedelse 
4. Festlige sammenkomster 
  
§5 
Optagelse af medlemmer 
Alle interesserede kan optages som medlem, både som aktiv eller som passiv medlem. 
  
§6 
Kontingent 
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære 
generalforsamling. 
Kontingent opkræves 1 eller 2 gange årligt. 
1.10 - 1.2 
  
§7 
Udmeldelse - eksklusion 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages 
varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen, frem til 
den dag udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Ved 
restance ud over 1 måned kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Man kan dog 
optages som medlem igen efter betalt restance. 
  
§8 
Ordinær generalforsamling 
Årlig generalforsamling afholdes i september måned med en måneds varsel. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 
dage før generalforsamlingen, og disse forslag optages på dagsordenen. Stemmeret har 
alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved 
personlig fremmøde. 
  
§9 
Dagsorden 
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1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Valg af udvalg 
9. Eventuelt 
  
§10 
Generalforsamlingens ledelse 
Der vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen 
er beslutningsdygtig med simpelt flertal. Dog skal lovændringsforslag vedtages med 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. 
  
§11 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 
mindst 2/3 af de stemmeberettigede stiller krav herom til bestyrelsen. Om indkaldelse 
m.v. gælder bestemmelserne i §8. 
  
§12 
Bestyrelsesvalg 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. 
På lige år vælges: Formand og kasserer. 
På ulige år vælges: Næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem 
Suppleanter vælges hvert år. 
Genvalg kan finde sted. 
  
§13 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formand 
eller næstformand, er til stede. Ved økonomiske dispositioner kan der disponeres alene 
af formand og kasser. 
Formanden og kassereren er tegningsberettiget. 
Kassereren er pligtig til at føre detaljeret regnskab, som foreligges på den ordinære 
generalforsamling med revisorens påtegning. Klubbens midler indsættes i bank eller på 
giro. Den kontante beholdning må sædvanligvis højst udgøre kr. 500,- Ved specielle 
lejligheder, som betaling af arrangementer eller skiture, kan den kontante beholdning 
kortvarigt hæves til kr. 10.000,- 
Revisor og bestyrelse har til enhver tid adgang til regnskabet. 
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. 
  
§14 
Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af de 
stemmeberettigede er til stede, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 stemmer. 
I tilfælde af opløsning skænkes evt. formue til velgørende formål. 
  
Gladsaxe den 10.10.17 


