Love og vedtægter for Vejen Håndboldklub.
§1. Vejen Håndboldklub er en selvstændig forening stiftet d. 11. marts 1941.
§2. Håndboldklubbens formål er at samle alle håndboldinteresserede til fremme for håndbold
spillet i Vejen.
§3. Håndboldklubben deltager i Jysk Håndbold Forbunds turnering samt i DGI-Sydvests
turnering.
§4. Som medlem kan enhver optages, der vil indordne sig under klubbens love og vedtægter.
Bestyrelsen kan dog til enhver tid nægte optagelse og ekskludere medlemmer, såfremt det
skønnes ønskeligt af hensyn til kammeratskabet, eller hvis medlemmer har overtrådt loven
eller vist dårlig sportslig optræden ved træning eller kampe.
§5. Håndboldklubben ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer bestående af en formand, en
næstformand, en kasserer, en sekretær og øvrige medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ansvarsområder og opgaver fordeles i bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er den
fungerende formands stemme afgørende.
§5a. Klubbens bestyrelse udpeger eventuelle repræsentanter til at repræsentere Vejen
Håndboldklub i aktuelle interesseorganisationer.
§5b. Tegningsberettigelse: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
§5c. Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte de udvalg der findes nødvendig.
§6. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 3/4 henholdsvis 4/5 bestyrelsesmedlemmer afgår
årligt. Desuden vælges 2 suppleanter, samt 2 revisorer, der vælges for et år ad gangen.
§7. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle håndboldklubbens anliggender. Stemmeret
har alle aktive medlemmer over 14 år. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog
kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemningen foregår skriftligt, hvis
det ønskes af blot én stemmeberettiget.
§8. Ordinær generalforsamling afholdes senest d. 1. september med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Evt.

Love og vedtægter for Vejen Håndboldklub.
Indvarsling sker med 8 dages varsel ved opslag på det af håndboldklubben anvendte medie
og udsendelse af e-mail til klubbens medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet, skal være
formanden i hænde senest 3 dage før mødets afholdelse. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, når varsel er givet.
§9.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent,
eller når 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning derom, ledsaget af motiverede
forhandlingsemner.

§10. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.
§11. Vejen Håndboldklub kan kun opløses, når dette er vedtaget på to af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers majoritet. I tilfælde af opløsning overgår
klubbens formue til støtte af idrætslige aktiviteter i Vejen kommune efter generalforsamlingens
valg.
§12. Ingen af foreningens medlemmer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer kan nogensinde hæfte
for eller drages til ansvar for foreningens gæld og forpligtelser. For foreningens gæld og
forpligtelser hæfter således alene foreningen med dens formue.

Således godkendt på generalforsamlingen d. 24.08.2020.

