Vedtægter for Diramo Volley

Der føres protokol over generalforsamlingen.

§ 1 Navn og hjemsted

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Foreningens navn er Diramo Volley, stiftet den 14. april 2007. Foreningens hjemsted er Hafnia-hallen,
Københavns Kommune.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Mindst 1/4
af alle medlemmer kan tilsvarende kræve, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når der rejses
krav herom overfor bestyrelsen. Bestyrelsen skal herefter straks foretage indkaldelsen. Den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter kravet er rejst og med mindst 8 dages varsel.

§ 2 Foreningens formål
Foreningen har til formål at drive volleyball-relaterede aktiviteter som træning, kampe, stævner, beachvolley
samt afledte sociale aktiviteter.

Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal bilægges motiveret dagsorden, og andre sager
kan ikke optages på dagsordenen.
§ 8 Foreningens bestyrelse

§ 3 Optagelse
Som medlemmer kan optages personer, der anerkender foreningens vedtægter. Ved optagelse opgives navn.
Bestyrelsen giver herefter adgang til en platform, hvor navn, adresse, e-mail og fødselsdatao kan angives.
Bestyrelsen afslutter optagelsen ved at opkræve kontingent samt give adgang til foreningens lukkede
forumpåse, at oplysningerne er angivet på den anviste platform, jf. forrige punktum.
§ 4 Kontingent
Kontingent samt betalingsform fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemmer, som ikke er i
betalingsrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og maksimalt 5 personer, herunder formand og kasserer.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, jf. §6.
Bestyrelsens arbejdsopgaver er bl.a. administration af foreningens økonomi, ansøgning af lokaler og tilskud,
regnskabsaflæggelse, ansættelse af træner, kontakt til de forbund foreningen er tilsluttet, optagelse af nye
medlemmer, hjemmeside, tilmelding til turneringer.
§ 9 Regnskab og revision

§ 5 Generalforsamling

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog for 2018 1. marts – ultimo december. Kassereren skal inden 14
dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og status pr. ultimo regnskabsåret til revisor.
Regnskaberne forsynet med eventuelle revisorpåtegninger forelægges på den ordinære generalforsamling til
godkendelse.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 10 Hæftelser

§ 6 Ordinær generalforsamling

Foreningen hæfter alene med sin formue. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages
varsel pr. e-mail.

§ 11 Tegningsret

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens medlemmer i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle
afgørelser, herunder vedtægtsændringer, træffes ved almindeligt stemmeflertal. Alle stemmeberettigede
medlemmer har én stemme. Der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem, dog kan hvert fremmødt
medlem højst afgive én stemme ved fuldmagt.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent
2.
Godkendelse af dagsordenen
3.
Valg af referent
4.
Bestyrelsens beretning
5.
Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
6.
Indkomne forslag
7.
Drøftelse af foreningens fremtidige virke
8.
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
9.
Valg af bestyrelse
o
Valg af formand
o
Valg af kasserer
o
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor
11. Valg til udvalgsposter
12. Eventuelt

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Formand og kasserer kan hver for sig disponere
for op til 10.000 kr.
§ 12 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er mødt, og til forslagets vedtagelse kræves 2/3 stemmeflertal.
I tilfælde af opløsning med henblik på fusion tilfalder foreningens formue den nye forening med lignende
formål. I tilfælde af egentlig opløsning tilfalder foreningens formue DGI.
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 16. april 201825. februar 2019.

Bo Brandt
Dirigent, formand for Diramo Volley

