Vedtægter for Kignæs Radio Sport
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kignæs Radio Sport
Foreningens hjemsted er i Jægerspris, i Frederikssund kommune.
Foreningens postadresse er den siddende formands adresse.
§2
Formål
Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til radiokommunikation inden for lovgivningens
fastsatte rammer samt, at indføre foreningens medlemmer i elementær elektronik,
stationsbetjening, sociale liv i klubben og at arrangere vandreture til styrkelse af folkesundheden
m.v.
§3
Medlemskab
Stk. 1: Optagelse.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der måtte ønske dette.
Den, som optages i foreningen skal have foreningens vedtægter samt et kaldenummer udleveret.
Indmeldelsen skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til et bestyrelsesmedlem.
For nye medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten påføres CPR nummer samt
underskrift af forældre eller værge.
Indmeldelsesdatoen gælder fra den dag hvor kontingentet figurerer på foreningens konto.
Nummermanden videreformidler så om det nye medlem til resten af bestyrelsen.
Unge under 18 år må ikke drikke alkohol i klubbens regi.
Stk.1.1
Der foretages ikke opdeling af medlemmer som værende aktive eller passive.
Stk. 2: Udmeldelse kan kun ske via klubbens mail: kignaes.radio.sport@gmail.com.

Stk. 3: Eksklusion
Bestyrelsen er bemyndiget til, at udelukke et medlem fra klubmøder og arrangementer samt
ekskludere et medlem af foreningen, såfremt medlemmets opførsel strider mod foreningens
vedtægter eller såfremt medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser.
Såvel i sager om udelukkelse, som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§4
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen og opkræves pr. mail. dog skal
kontingentet være indbetalt inden 31. januar.
Nye medlemmer betaler fuldt kontingent fra indmeldelsesdatoen. Hvis kontingentet ikke er betalt
inden 31. januar eller senest 14 dage efter indmeldelsen, betragtes man som udmeldt.
§5
Klubaften
Klubaftenerne afholdes i klublokalerne fra kl. 18.30 til ca. 21.30
§6
Generalforsamling.
Stk.1: Myndighed.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen er kun gyldig, hvis mindst 25 % stemmeberettigede medlemmer ud over
bestyrelsen er til stede.
Stk. 2: Indkaldelse og afholdelse.
Den ordinære generalforsamling afholdes på en klubaften i februar måned.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 1 måneds varsel pr. mail.
Stk. 3: Adgang og stemmeret.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt de personer
Som bestyrelsen ønsker, at invitere.
Medlemmer skal være fyldt 18 år førend de har stemmeret.
Nye medlemmer skal have været medlem i 6 måneder regnet fra indmeldelsesdagen førend de har
stemmeret.
Afstemningen til bestyrelsen skal være lukket, hvis et eller flere medlemmer ønsker det.
Stk. 3: Brevstemmer.
Stemmeberettigede medlemmer er ikke berettigede til, at afgive skriftlige brevstemmer/ej heller
stemme ved fuldmagt.
Stk. 4: Beslutningsdygtighed.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
Ændringer af foreningens vedtægter kræver 2/3- flertal af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.

Stk. 5: Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes når et simpelt flertal i bestyrelsen måtte
ønske dette eller hvis ¼ af foreningens medlemmer skriftligt begærer bestyrelsen herom. Det
påhviler bestyrelsen, at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger senest 14 dage efter, at
begæringen herom er fremsat og med 1 måneds varsel pr. e–mail og med angivelse af dagsorden.
Stk. 6: Dagsorden.
Ved indkaldelse til generalforsamling skal samtlige medlemmer have meddelelse om dagsordenen,
der som minimum skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Regnskabsfremlæggelse ved kassereren, herunder budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen
Valg af 1 suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen
fordeler straks titler og arbejdsopgaver som beskrevet i § 7 stk. 3
Indkomne forslag til dagsordenen for generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest
14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen og gøres bestyrelsen bekendt senest 10 dage før
afholdelsen af generalforsamlingen.
§7
Bestyrelse
Stk. 1: Repræsentation.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udad til i enhver henseende, såvel over for offentlige
myndigheder som over for private personer, organisationer og firmaer.
Stk. 2: Råderet.
Bestyrelsen råder over foreningens finansielle midler og aktiver i overensstemmelse med
vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
.
Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Nummermand
2 bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant med møderet men uden stemmeret. Skal også have referat fra bestyrelsesmøderne.
Hele bestyrelsen går af i forbindelse med generalforsamlingen, idet der her vælges nye
medlemmer i henhold til § 6. Bestyrelsen sidder for 1 år ad gangen.
Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen kan kun vælges til bestyrelsen såfremt
skriftligt samtykke er bestyrelsen i hænde.
Bestyrelsen er ikke fritaget for betaling af kontingent.

Stk. 4: Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst hvert kvartal hvor
blandt andet regnskabet forelægges. Bestyrelsen sammenfatter et nyhedsbrev til medlemmerne,
ligeledes hvert kvartal pr. mail eller på hjemmesiden.
Der skal afholdes bestyrelsesmøde senest syv dage før afholdelse af generalforsamling.
Stk. 5: Forretningsorden og tegningsret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når hele bestyrelsen er blevet hørt og der er
flertalsbeslutning.
Over bestyrelsens forhandlinger føres der referat. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.
Ved økonomiske dispositioner over 3.000 kr. kræves det kassererens tilstedeværelse.
Kassereren kan på egen hånd udbetale 3.000 kr. hvis det er godkendt af bestyrelsen.
Hvis der skal indkøbes for mere end 20.000 kr. skal medlemmerne informeres herom og indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling.
Regnskabet skal til hver tid være tilgængeligt og opdateret for hele bestyrelsen.
Ved indkøb skal kvittering være kassereren i hænde senest 8 dage efter købet.
Stk. 6: Generelt
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. Disse udvalg er ikke
beslutningsdygtige men nedsættes som vejledere af bestyrelsen.
§8
Finansielle midler og regnskab
Stk. 1: Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er 1/1- 31/12
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget.
Stk. 2: Regnskabsudarbejdelse.
Kassereren fører foreningens regnskab på betryggende vis.
Et hvert medlem i bestyrelsen har på forlangende ret til at få oplysninger om foreningens finansielle
status.
Regnskabet skal ligge færdigt og revideret af revisor til bestyrelsens godkendelse senest den 1.
februar og kan på forlangende fremvises af kassereren 2- 6 dage før den ordinære
generalforsamling.
Stk. 3: Finansielle midler.
Foreningens likvide midler skal henstå på bank eller sparekasse.
Formanden og kassereren tegner foreningen over for pengeinstitutter.
Kontantbeholdningen må maksimalt andrage kr. 3.000

Foreningen har 2 hævekort. 1 til Kignæs Radio Sport og 1 til Frederik den syvendes March samt 1
Coop kort.
Bestyrelsen bestemmer internt, hvem der opbevarer disse kort.
§9
Foreningens opløsning
Stk. 1: Beslutningsdygtighed.
Opløsning af foreningen kræver 2/3- flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på 2
efter hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 21 dages varsel og
med højst 28 dages mellemrum.
Stk. 2: Fordeling af midler og aktiver
I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes til almennyttige formål.
Eventuelle overskydende midler vil først blive fordelt ved årsregnskabets afslutning ca. medio
marts det derpå følgende år efter, at beslutningen om opløsning af foreningen, er truffet.
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