
Vedtægter for Rugby Klubben Speeds 

Venner. 
 

§ 1. Foreningens navn   
Foreningens navn er Rugby Klubben Speeds. 

Venner af 11. maj 2016 

§ 2. Foreningens formål  
Foreningens formål er, at støtte Rugbyklubben 

Speed økonomisk. Andre aktiviteter kan optages.  

§ 3. Optagelse af medlemmer  
Foreningen optager aktive som passive 

medlemmer af Rugby Klubben Speed. Samt 

familiemedlemmer 

 

§ 4. Kontingent  
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad 

gangen, på den årlige generalforsamling.  

§ 5. Udmeldelse, eksklusion 
Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt 

til foreningens kasserer med mindst 14. dages 

varsel til den 1. januar.  

Når et medlem er kommet i kontingentrestance 

på over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 

8 dages skriftligt varsel, ekskludere 

vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund 

af kontingentrestance, kan optages på ny som 

medlem af foreningen, før vedkommende har 

betalt sin gæld til foreningen.  

 

§ 6. Ordinær generalforsamling  
Generalforsamlingen har den højeste myndighed 

i alle foreningens anliggender.  

Den ordinære generalforsamling, der afholdes 

hvert år i maj måned, indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved skriftlig meddelelse på Rugby 

Klubben Speeds hjemmeside. (evt. facebook) 

Dagsorden samt ekstrakt af regnskab 

bekendtgøres senest 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse på Rugby 

Klubben Speeds hjemmeside.  

  

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen 

til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, 

senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse.  

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 

år og har været medlem af foreningen i de sidste 

3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke 

er i kontingentrestance.  

Ved ekstraordinær generalforsamling har man 

kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent i 

indeværende år, og er fyldt 18 år. Stemmeret kan 

kun udøves ved personlig fremmøde. 

 

 

 



§ 7. Dagsorden  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

skal omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne 

år.  

3. Foreningens fremtidige arbejde.  

4. Forelæggelse af regnskab for det 

forløbne år til godkendelse.  

5. Forelæggelse af det kommende års 

budget.  

6. Fastsættelse af kontingent.  

7. Behandling af indkomne forslag.  

8. Valg af bestyrelse, i henhold til 

foreningens vedtægter.  

9. Valg af 2 revisorer. 

10. Eventuelt. 

§ 8. Ekstraordinær 

generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver 

tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 

mindst 25 % stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.  

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 

afholdes senest 1 måned efter at begæringen er 

fremsat over for bestyrelsen med oplysning om 

det emne, der ønskes behandlet. Dagsordenen 

skal mindst indeholde:  

1. Valg af dirigent.  

2. Det eller de emner som er årsag til 

indkaldelsen.  

3. Eventuelt.  

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af 

dagsorden gælder bestemmelserne i § 6. 

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse 

mv.  
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der kan 

være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne.  

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved 

simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåden. Har generalforsamlingen 

truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny 

forebringes på samme generalforsamling. 

§ 10. Bestyrelsen  
Bestyrelsen består af:  

Formand.  

Kasserer.  

Sekretær.   

1. bestyrelsesmedlem.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen. Genvalg kan finde sted.  

Formand, sekretær, afgår de lige år.  

Kasserer, bestyrelsesmedlem afgår de ulige år.  

§ 11. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet 

med påtegning af revisorerne, på den ordinære 

generalforsamling, til godkendelse.  

§ 12. Revision  
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 

år ad gangen, 2 revisorer.  

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede 

regnskab og påse, at beholdningen er til stede. 

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.  

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til af 

efterse regnskab og beholdninger. 



§ 13. Vedtægtsændringer  
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver 

generalforsamling når mindst 1/3 af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget.  

§ 14. Hæftelse og tegningsret  
Rugbyklubben Speeds Venner hæfter kun med 

foreningens egen formue.  

Rugbyklubben Speeds Venner tegnes af 

formanden og kassereren. For dispositioner indtil 

kr. 5.000,00 tegnes foreningen af formanden eller 

kassereren hver for sig i forening med et 

bestyrelsesmedlem.  

§ 15 Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun 

tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling.  

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at 

mindst halvdelen af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 

til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af 

de afgivne stemmer er for forslaget.  

I tilfælde af foreningens opløsning skal den 

formue, der er i behold tilfalde Rugby Klubben 

Speed.  

./  

 

Ovenstående vedtægter, er godkendt på den 

stiftende generalforsamling den 11. maj 2016    

 med senere tilføjelser, senest 

 

 


