12. marts 2008

FHH90 Støtteforening
Vedtægter
1. Navn: Støtteforeningen for FHH90

2. Formål er, at give økonomisk støtte til FHH90

3. Bestyrelsen udgøres af en formand, en kasserer, mindst 2 og højst 5
bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

4. Bestyrelsen tegnes ved større dispositioner af økonomisk karakter af
formanden og kassereren i forening, og ved mindre dispositioner af
bestyrelsens medlemmer.

5. Eksklusion af et bestyrelsesmedlem kan ske ved enstemmighed blandt de
resterende bestyrelsesmedlemmer.

6. Generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Der indkaldes
senest 14 dage før ved offentlig annoncering.
a. Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt
b. Stemmeberettiget ved generalforsamlingen er aktive medlemmer,
passive medlemmer og forældre til børn der spiller i FHH90.
c. Indkomne forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal med undtagelse
af vedtægtsændringer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Forslag
skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
d. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
foretages, såfremt en stemmeberettiget ønsker det.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af 1 medlem
af bestyrelsen med 8 dages varsel.

8. Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år
a. Formanden vælges i lige år
b. Kassereren vælges i ulige år
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer deles i to grupper, som på skift vælges
i henholdsvis lige og ulige år.
d. Suppleanten vælges for 1 år
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9. Ansøgning om støtte fremsendes skriftligt til formanden eller kassereren.
Støtte bevilges ved flertal i bestyrelsen. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget.

10. Kassererens virksomhed
a. Regnskabsåret løber fra 01. januar til 31. december.
b. Kassereren fører et specificeret regnskab over foreningens indtægter
og udgifter.
c. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.
d. Revision af regnskabet foretages af de revisorer, der er valgt på FHIs
(Fløng Hedehusene Idræts) generalforsamling.

11. Vedtægtsændringer kan ske med 2/3-deles flertal af de fremmødte
stemmeberettigede på generalforsamlingen, og træder i kraft umiddelbart
efter generalforsamlingens afslutning.

12. Foreningen kan sættes i bero, hvis der ikke findes en bestyrelse på
generalforsamlingen. Er foreningen ikke forsøgt genopstartet inden 3 år,
afvikles foreningens midler med støtte til FHH90 på 20.000 kr. pr. år.

13. Opløsning sker, når der ikke længere findes økonomiske midler i foreningen.
Opløsning kan kun ske ved stemmeflertal på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.

14. Såfremt FHH 90 nedlægges, opløses eller ikke videreføres som håndboldklub
i tilsvarende form, overgår afviklingsbeløbet til FHI – Fløng Hedehusene
Idræt.

