Vedtægter for NIM

§ 1 Navn
1.1 Klubbens navn er ”Nordjyllands Inline Motionister” (forkortet NIM). Klubbens hjemsted er Aalborg.
§ 2 Formål
2.1 Klubbens formål er:
•
•
•
•

At fremme og styrke rulleskøjteløb som motionsform på alle niveauer
At skabe et forum, hvor rulleskøjtemotionister kan mødes og dyrke deres interesse, samt at
tilrettelægge aktiviteter i relation til rulleskøjteløb
At dygtiggøre rulleskøjtemotionister med henblik på at øge deres trafikale sikkerhed til glæde for
såvel dem selv som øvrige trafikanter, herunder at anbefale alle at køre med fuldt sikkerhedsudstyr
At fremme omgivelsernes forståelse for og accept af rulleskøjtemotionisters tilstedeværelse i
trafikken bl.a. ved hjælp af information om klubbens aktiviteter

§ 3 Medlemskab
3.1 Som medlemmer kan optages alle over 15 år, der har interesse for rulleskøjteløb som motionsform.
3.2 Medlemmer kan under eget opsyn og ansvar medtage egne børn / børnebørn under 15 år.
§ 4 Indmeldelse
4.1 Indmeldelse skal ske enten via klubbens hjemmeside eller til formanden/kassereren.
4.2 Indmeldelsen er bindende indtil næste kontingentopkrævning.
§ 5 Udmeldelse
5.1 Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren.
§ 6 Kontingent
6.1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
6.2 Kontingentet opkræves i løbet af januar måned og skal være betalt inden den 1. februar.
6.3 Løbende kontingentopkrævninger (nye medlemmer) skal være betalt inden den af kassereren angivne
forfaldsdato.
6.4 Indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 7 Restancer
7.1 Hvis kontingentet ikke er betalt jf. § 6 bortfalder medlemsskabet.
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§ 8 Udelukkelse og eksklusion
8.1 Et medlem kan udelukkes midlertidig eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommendes opførsel
strider mod klubbens vedtægter.
8.2 I sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet krav på
a) at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse
b) at sagen kan afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde og sættes på dagsordenen som et særligt
punkt
8.2 Ved afstemninger om udelukkelse eller eksklusion af et menigt medlem, er det altid en fuldtallig
bestyrelse, der træffer afgørelsen.
8.3 Ved afstemning om udelukkelse eller eksklusion af et bestyrelsesmedlem skal sagen tages op på den
førstkommende generalforsamling og sættes på dagsordenen som et særskilt punkt.
§ 9 Ordinær generalforsamling
9.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
9.2 Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
9.3 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Hvis blot
et stemmeberettiget medlem ønsker det foregår afstemningen skriftlig.
9.4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på klubbens hjemmeside/mail med angivelse
af dagsorden.
9.5 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være skriftlig og bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
9.6 Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne pr. mail sammen med dagsordenen og
det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
9.7 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 10 Dagsorden
10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling som altid indeholder følgende punkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Formandens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen (formand/kasserer)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen)
Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen)
Eventuelt
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§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.
11.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
11.2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens
opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18.
11.3 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
12.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter
ønske herom med en angivelse af de forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære
generalforsamling. §§ 9.2 & 9.3 er også gældende ved en ekstraordinær generalforsamling.
12.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
12.3 Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremsatte forslag
§ 13 Bestyrelse – valg
13.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
13.2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
13.3 Bestyrelsens beslutninger og handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
13.4 Bestyrelsen består af en formand, kasserer og yderligere 3 medlemmer og vælges for 2 år ad
gangen af den ordinære generalforsamling, samt af 2 suppleanter valgt for et år ad gangen.
13.5 Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
13.6 Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
§ 14 Forretningsorden og tegningsret
14.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
14.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt
formanden/kassereren er til stede.
14.3 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og ved formandens fravær er kassererens
stemme afgørende.
14.4 Der udarbejdes beslutningsreferater af bestyrelsesmøder.
14.5 Klubben tegnes af formanden og kassereren i klubben.
14.6 Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
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§ 15 Regnskab
15.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
15.2 Bestyrelsen skal inden udgangen af februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status
pr. 31. december til revisoren.
15.3 Driftsregnskabet og status, som er underskrevet af bestyrelsen, forelægges på den ordinære
generalforsamling og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
15.4 Driftsregnskabet og status udsendes til klubbens medlemmer sammen med dagsordenen til den
ordinære generalforsamling.
§ 16 Revision
16.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
16.2 Revisoren skal hvert år i januar/februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
16.3 Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 17 Vedtægtsændringer
17.1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget.
§ 18 Klubbens opløsning
18.1 Opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.
18.2 For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede.
18.3 For vedtagelse af NIM’s opløsning kræves et flertal på ¾ af de afgivne stemmer ved denne
ekstraordinære generalforsamling.
18.4 Hvis de ovennævnte betingelser ikke er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling,
hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmetal, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer der er til stede.
18.5 Ved opløsning af klubben tilfalder en evt. formue Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune, til
uddeling til aktiviteter der fremmer rulleskøjtesporten i Aalborg.
18.6 I situationer, som ikke er specificeret i ovenstående, gælder DGI’s vedtægter
Godkendt på generalforsamlingen, den 10. marts 2019
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