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Love og vedtægtGr.

s1.
llavn
Formål

1.
2.

Forenlngens navn er tdrætsforenlngen Brøndgården.
Forenlngens formål er at samle haveforenlngens
medlemmer, deres børn og unge, omkrlng fælles
sportsl tge alrtlvlteter.

s2.
Medlemskab

1.

Alle medlemmer af IlÆ brøndgården, er medlemmer
af ldrntsforenlngen.

s5.
Forenlngens
ledelse

1.

2.

6.

4.

Forenlngen reprunsenteres aI en besfielse på 5
m€dlemrner der alle rrælges dtrekte på
genGnlfors.rmllngen.
Ilen tll enhver tld slddende bætpelse cr pllgtlg tll,
aJ Sllføre f,orenlngen Økonomlske mldler tll denne
drlft, samJ at udfonne reglcr I sarnarb€Jde med
havef,orentngens bes$relse for huset dagltge bnrg.
Der afholdes bestpelsesmØd€, når formanden eller
et b€styrelsesmedlem skØnner det nØdvendlgt.
Dt mcdlem aJ haveforenlngens bestlrelse kan
deltage I bestpelsesmØdet uden stemmeret.

s4.
Ordlw&r
genetal
Forsamllng.

1.

2.
5.
4.

Generalforrsamtlngen cr forenlngens øvenste
myndlghed.
Alle sager og afstemnlngcr afgøres ved nornralt
flertal. I tllfælde af stemmellghed foretages ny

afetemnlng.
Æle eventuelle sager, der er aMst af besfielsen,
han lndankes for en genenlforcamllng.
Ordlnær genenlforsamllng shal aftroldes første
sØndag I mqf, og tndkaldes med dagsorderL shal ske
slrilftllg med mlndst 14 dages varsel med følgende
dagsorden.
1. Valg af dlrlgent.
2. Forrnandensberetnlng.

U.
4.
5.

Regnskab.

lndkomne forslag.
Valg lfiølge lovene.

5.
6.
7.

6.
7.

Valg af eventuelle udmlg.

Eventuelt.
Forslag skal nære formanden I hænde senest 8 dage
f ør generalforsaml lngen aflro ldes.
Alle afstemnlnger skal foregå skrlftllg" såfremt blot
et medlem forlanger det.
Generalforrsamllngenvælger bestpelse efter
følgende regler:
Alle llge å: ( 2OO& - 2OOO o.s.v. ) gældende for 2 år.
1. Formand.
2. Et bestyrels€smedlem.
5. Dn besfiel,ses suPPleant.
4. En revlsor.
Alle ullge år ( 2fi)6 - 20[17 o.s.v. ) gældende for 2 år1. lfasserer.
2. To bestPelsesmedlemm€r.
5. En besfielses suPPleant.
4. En revlsor suPPleant.

8. Ekstmordlnær generalforsamllng skal lndkaldes
Dkstnmed 14 dages varsel, når bestlrelsen flnder det
ordlnær
nØdvendlgt, eller År 2E medlemmer f,rernsender
GeneralsHftllg begærtng herom.
forrsamllng.
s5.

Regnskab.

1.
2.
5.
&.

negnskabet løber fta 7'- mql tlt 5O. aprll.
Det revlderede og godkendte regnskab skal
forelægges på aen ordlnære generalfolsamllrtg.
Den valgte revlsor skal tll enhver tld have adgang ttl
at revlderre tdrætsforenlngens bgger, samt at påse
kassebeholdnlngen og bankbeholdnlngen er
tllstede.
Kasseren Qr arilrvarllg for forenlngens mldler.

s6.

Særllge.

1.
2.
5.
4.

Genelalforsamllngen er beslutnlngsdygtlg uanset de
fremmødte medlemstal.
Ved stemmellghed mellem to kandldater foretages
omralg.
Kun medlemmer over la år har stemmeretAlle bestyrelseshvenr er ulønnet.

ll.

Kevlslon og ændrtnger I dtsse love og veÅtægtnr kan
kun flnde sted på genenlforsamllngen.

s7,

Forenlngens 1.
opløsnlng
2.
5.

Idrætsforenlngen kan kun opløses, såfremt lA6 af
medlemmerne fremsætter sHftllg ønskc herom, og
da tøtEit efter €n g€neralforrsamllng, hvor mlndst 4/5
af medlemmerne er tll stede, og hvor mlndst 2lS al
de fremmødtc stemmer for opløsnlng.
Vedtages det at opløse ldlætsforenlngen skal en
ekstnordlnær genelalforsamllng bcrammes
orngående.
ldlætsforenlngen mldler og qfendom kan lkke gørcs
tlt genstand for dellng blandt medlemmerne. I
tllfælde af opløsntng orrcrgår mldler og qfendom tll
banefor,enlngen Brøndgården, lnrls bestpelse
herefter har råderet over de overtagne mldler og
qfendom.

02 mqf 2OO4 ldrætsforenlngen

