9.2.2006

Vedtægter
for
Breinholtgård Erhvervsklub

§ 1.
Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Breinholtgård Erhvervsklub”.
Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.
§ 2.
Foreningens formål:
Foreningens formål er på alle måder at støtte ungdoms- og elitearbejdet i
”Breinholtgård Golf Klub”.
De indsamlede midler fordeles fortrinsvis efter forud given indstilling fra
Sportsudvalget i Breinholtgård Golf Klub.
§3.
Medlemsskab:
Firmaer og enkeltpersoner med tilknytning til Breinholtgård Golf Klub kan optages som
medlemmer.
Udmeldelse af foreningen fremsendes skriftligt til bestyrelsen ved formanden, og kan kun ske
til udløbet af et regnskabsår.
§4.
Kontingent:
Medlemskontingentet fastsættes af den årlige ordinære generalforsamling, og opkræves
derefter snarest ved medlemmerne.
Som medlem har man ret til modydelser, efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
Manglende rettidig betaling af kontingent medfører, at medlemmet udelukkes af foreningen.
§5.
Generalforsamling:
Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes i Esbjerg inden udgangen af hvert års
marts måned.
Indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling sker ved mail eller almindeligt brev til
medlemmerne med mindst 8 dages og højst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden
og evt. forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Det reviderede årsregnskab
vedlægges indkaldelsen.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1.
2.
3.

Afgivelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne
år.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Vedtagelse af næste års kontingent.

4.
5.
6.
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Valg af revisor og suppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
indsendes til bestyrelsen inden den 1. februar samme år.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent,
når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring til formanden herom, eller en
generalforsamling beslutter det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted efter samme fremgangsmåde,
som gælder for den ordinære generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger
afholdes i Esbjerg.
§ 6.
Stemmeret:
De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog
kræves der til vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt på
generalforsamlingen og at 2/3 af disse stemmer herfor.
Hvis der ikke er mødt 2/3 af medlemmerne på en generalforsamling, men 2/3 af de
tilstedeværende stemmer for, kan vedtægterne ændres på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
Hvis 2/3 af de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for, er
vedtægtsændringerne tiltrådt, uanset hvor mange der er mødt.
§ 7.
Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.
Ved førstkommende generalforsamling afgår halvdelen af bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
§ 8.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde på enten eget initiativ, eller på begæring af et
andet bestyrelsesmedlem.
Dagsorden for mødet skal vedlægges indkaldelsen.
Formanden repræsenterer foreningen udadtil.
Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
Sekretæren fører bestyrelsens og generalforsamlingens forhandlingsprotokoller.
Kassereren opkræver medlemskontingenter, varetager øvrige ind- og udbetalinger samt
foreningens regnskaber. Der kan – efter bestyrelsens beslutning - antages ekstern
assistance til hjælp ved bogføring, udarbejdelse af foreningens årsregnskab samt
forefaldende sekretærarbejde.

Bestyrelsen udarbejder særskilt instruks for kassereren.
Foreningens revisor skal til enhver tid have adgang til at gennemgå foreningens
bogholderi med tilhørende bilag, samt til at foretage kasseeftersyn.
Foreningens likvide midler skal placeres, dels som indestående i pengeinstitut,
dels i børsnoterede værdipapirer.
§ 9.
Tegningsregler:
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
§ 10.
Regnskabsår:
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
§ 11.
Hæftelse:
For foreningens forpligtelser af enhver art hæfter kun foreningen.
Der påhviler hverken bestyrelsen eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for
de foreningen påhvilende forpligtelser.
§ 12.
Opløsning:
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet
blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at
indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med ¾ majoritet
blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen udloddes til Breinholtgård Golf Klub.

Således vedtaget enstemmigt af bestyrelsen og
Generalforsamlingen
Esbjerg, den 9/2 2006
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