Vedtægter for Lyngby Orienteringsklub
Senest revideret på generalforsamling den 23. oktober 2011.
§1

Foreningens navn er: Lyngby Orienteringsklub.
Klubben er stiftet den 4. januar 1946 og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.

§2

Det er klubbens formål at inspirere medlemmerne til selv og i fællesskab at udvikle evner indenfor
orienteringsløb, og at give mulighed for at dyrke orienteringsløb og deltage i konkurrencer på det
ønskede niveau.
Det er endvidere klubbens formål at stimulere medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage et
medansvar for klubbens aktiviteter. Derudover er det klubbens formål at styrke folkeoplysningen
og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og
engageret i samfundslivet.

§3

Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) og er undergivet dettes love og
bestemmelser.

§4

Enhver som er fyldt 3 år kan optages i klubben. Et medlem er senior fra den 1. januar det år, hvor
han/hun fylder 21 år, indtil da er han/hun junior.
Enhver kan optages i klubben som passivt medlem. Et passivt medlem kan ikke deltage i træning,
konkurrencer og andre aktiviteter af orienteringsmæssig karakter. Et passivt medlem har ikke
stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbar.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Forslagets
vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftlig til formanden eller kassereren og kun, såfremt
medlemmet ikke er i restance.
Et medlem, der trods rykkere gennem mere end 1/2 år har været i restance, kan ekskluderes af
klubben. Bestyrelsen træffer afgørelsen herom.
Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden og adfærd direkte eller
indirekte modarbejder klubbens formål, kan for et nærmere fastsat tidsrum eller bestandig
ekskluderes. Det samme gælder, hvis et medlem groft har overtrådt DOF’s reglement. Bestyrelsen
træffer beslutning om eksklusion. Beslutningen kan af det ekskluderede medlem eller af tre andre
medlemmer kræves indbragt for generalforsamlingen.

§5

Klubkontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentets størrelse skal efterfølgende godkendes
af generalforsamling.

§6

Klubbens bestyrelse består af 4 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer. Bestyrelsen vælger repræsentanter til
diverse repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg, såfremt den måtte
finde det nødvendigt. Blandt et udvalgs medlemmer udpeges en formand, der har reference til
bestyrelsen, og som har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne.

§7

Klubbens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12 og forelægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Adgang til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet har ethvert medlem.
Ret til at stemme på generalforsamlingen har alle, der er aktive medlemmer, og som i året for
generalforsamlingens afholdelse fylder mindst 15 år, og som har været medlem af klubben inden
1. januar. Forældre eller værge til børn under 15 år har stemmeret til generalforsamlingen, med
en stemme pr. barn som er aktivt medlem, udover den stemmeret som et eget aktivt
medlemskab berettiger til.
Et medlem kan forlange skriftlig afstemning.
Dirigenten kan udelukke et medlem fra at stemme, hvis medlemmet er i restance med
kontingent.
Ordinær generalforsamling afholdes i januar eller februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst
10 dages varsel i klubbladet, ved brev eller ved e-post.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal. Afgørelser træffes ved
simpel majoritet, bortset fra hvor andet fremgår af klubbens love. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Regnskabet fremlægges i skriftlig mangfoldiggjort form senest
ved generalforsamlingens begyndelse.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før mødet.
Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, budget og kontingent til godkendelse for det
kommende år.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7. Eventuelt.
§9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel.

§10

Klubben tegnes af formanden eller kassereren hver for sig. Ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen dog af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Klubben
hæfter alene med sin formue.

§11

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§12

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, hvis mindst 1/2 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
3/4 af de afgivende stemmer er for. Opnås sådant flertal, men er det fornødne antal ikke til stede,
kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
samme majoritet uanset antal fremmødte. På generalforsamlingen skal der tages stilling til,
hvordan der skal forholdes med klubbens aktiver. Disse skal dog anvendes til gavn for
orienteringssporten.

§13

Fusion: Som § 12 og med samme flertal kan beslutning om fusion med en anden klub træffes.

