VEDTÆGTERNE
for

Roskilde Rugby Klub

Vedtægter for Roskilde Rugby Klub

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Roskilde Rugby Klub, forkortet RRK, stiftet den 26. marts 2019. Foreningen er
hjemmehørende i Roskilde Kommune.

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er at samle medlemmer, og virksomheder, som ønsker at medvirke til udbredelsen af
rugby i primært Roskilde, sekundært Sjælland.
Foreningen kan betegnes som en støtteforening, da den ikke har udøvende hold, og da fokus ligger på at
skaffe midler til udlodning blandt lokale rugby klubber.

§ 3 MEDLEMSFORHOLD
Alle er velkomne som medlemmer, og medlemskab er opnået ved indbetaling af kontingent, samt at
medlemmet ikke har øvrig gæld i foreningen.
Medlemskab kan alene tegnes af privatpersoner. Foreningens medlemmer har ikke økonomiske
forpligtigelser ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 3.1 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Et ekskluderet
medlem kan få sin eksklusion afprøvet ved førstkommende generalforsamling eller ekstraordinær
generalforsamling.
En afprøvning kræver en skriftlig motivation af et andet medlem, samt en mundtlig fremlæggelse på
generalforsamlingen af samme medlem. Ved evt. afstemning, gælder samme stemmeregler som ved
vedtægtsændringer.

§ 4 GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned, og indkaldes via elektroniske medier
med 14 dages varsel.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere
Fastlæggelse af antal stemmeberettigede
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab fremlægges
Præsentation af planerne for det kommende år
Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer
Valg af formand og bestyrelsesmedlem på lige år, samt kasserer på ulige år
Eventuelt

§ 4.1 Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinærgeneralforsamling
Senest én uge før mødets afholdelse, fremsendes regnskab, budget og ændringsforslag elektronisk.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 3 måneder efter begæringens
fremsættelse og indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling
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§ 4.2 Stemmeberettigelse
Privatpersoner, som i perioden fra 1. januar og frem til dagen før den ordinær generalforsamling, har
stemmeret.
Ved ekstraordinære generalforsamlinger gælder ovenstående regler i det år, som den ekstra ordinære
generalforsamling er blevet fastlagt. Personer som har meldt sig ind efter den ordinære generalforsamling og
frem til 1. januar, har ikke stemmeret.

§ 4.3 Ændringsforslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
mødets afholdelse.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 15. september

§ 4.4 Afstemning
Alle medlemmer ældre end 16 år kan stemme ved personligt fremmøde. Fuldmagter accepteres ikke. Alle
afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af de fremmødte stemmer
for.
Hvis skriftlig afstemning forlanges af bare ét medlem, skal dette ske.

§ 5 BESTYRELSEN
Foreningens bestyrelse består af formand, kasserer samt 1 menigt medlem. Alle er valgt af
generalforsamlingen.
Formanden og bestyrelsesmedlemmet afgår i lige år, og kassereren afgår i ulige år. Alle valg gælder for 2 år,
genvalg er muligt.
Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige aktiviteter, og arbejder konstant for en udvidelse af
netværket. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 6 ØKONOMI
Forretningsgangene fastlægges af bestyrelsen, og håndteres primært af kassereren. Centrale informationer
såsom kontoplan placeres et sted, hvor udvalgene nemt kan tilgå dem.
Regnskabsåret følger kalenderåret, og følger de principper som bestyrelsen ønsker at følge. Principperne
skal dog altid holdes indenfor de juridiske rammer. Bestyrelsen optræder som revision.
Foreningen udarbejder ikke budget, men skal altid levere et positivt resultat jf. foreningens formål.

§ 7 REFERATER
Foreningen ønsker at have et højt aktivitets- og informationsniveau. Derfor gøres referater fra alle møde
tilgængelige elektronisk, umiddelbart efter afholdelsen. Referenten udpeges af bestyrelsen, og referatet
godkendes af bestyrelsen.

§ 8 OPLØSNING
Skal foreningen opløses, kan dette kun ske, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders
mellemrum.
Eventuelle aktiver fordeles til de rugby klubber, som den afgående bestyrelse måtte ønske at støtte.
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VEDTÆGTSÆNDRINGER
Foreningens vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling, afholdt den 26. marts 2019 i
Roskilde. Efterfølgende vedtægtsændringer beskrives i overskriftsform i nedenstående tabel.
Ændringsår

Beskrivelse af ændring
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