
PETANQUEKLUBBEN       
 

 

                
 

 

 

Forslag til vedtægter. 

 

 

§ 1. Klubbens navn: Petanqueklubben Nordre Vang 

 

§ 2. Hjemsted: De af H/F Nordre Vang tildelte arealer 

 

§ 3. Alle der er medlem i H/F Nordre Vang kan optages i klubben 

 

§ 4. Den ordinære generalforsamling afholdes d.1. mandag i maj  

 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel. 

 

 Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

 skal indsendes skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen 

 

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til klubbens tillidsposter 

6. Eventuelt 

 

 Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen varsles så ofte forholdene kræver  

det, eller når ¾ af medlemmerne skriftlig kræver det. 

 

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal. 

 Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

 

 Kun medlemmer som har betalt kontingent for indeværende sæson har stemmeret. 

 Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem ønsker dette. 

 Ved stemmelighed foretages ny afstemning. 

 

  



Nye vedtægter eller vedtægtsændringer, kan kun vedtages på generalforsamlingen. 

Dog først efter at være forelagt samtlige medlemmer skriftligt og senest ved indkaldelsen 

til generalforsamlingen. Sådanne ændringer kræver 2/3 majoritet af de fremmødtes antal. 

 

§ 5. Klubbens ledelse vælges for 2 år og består af: 

1. Formand   Vælges i lige år 

2. Kasserer  Vælges i ulige år 

3. Turneringsleder Vælges i lige år 

4. Aktivitetsleder Vælges i ulige år 

5. Menigt medlem Vælges i lige år 

 

Revisor  Vælges i lige  år 

 

Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme 

 

§ 6. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen 

Kontingentet opkræves af kassereren i april måned og betales forud for 1 år. 

Er kontingent ikke betalt inden generalforsamlingen, medfører det fortabelse af 

stemmeret på generalforsamlingen 

 

§ 7.  Klubbens midler indsættes i bank, bortset fra de til klubbens drift nødvendige midler. 

 Klubbens midler må kun benyttes til medlemmernes fælles interesse. 

 Midler kan kun hæves af kasserer og formand i fællesskab. 

 Regnskab afsluttes pr. 31. december og forelægges generalforsamlingen. 

 

§ 8. Ved udmeldelse af klubben inden sæsonens udløb, ydes der ikke medlemmet godtgørelse 

 for betalt kontingent. 

Tilsidesætter et medlem klubbens vedtægter, kan eksklusion finde sted såfremt 

bestyrelsen er enig i herom. 

Føler et medlem sig uretfærdigt behandlet, kan sagen fremlægges for 

generalforsamlingen, såfremt ¾ af medlemmerne inkl. det berørte medlem kræver det. 

 

§ 9. Ved klubbens ophør, som skal vedtages af mindst 2/3 flertal af de fremmødte 

medlemmer, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 De tilbageværende midler ved et ophør tilfalder H/F Nordre Vang 

 

 Indtræffer tilfælde, der ikke er forset i disse vedtægter, er klubbens ledelse berettiget til at 

handle efter bedste skøn. 

 

 

 Godtaget og vedtaget på stiftende generalforsamling 10. maj 2012 

 

 

 

 

 

 

   


