
Vedtægter

lor
Foreningen Kegleklubben "ALF" Gråsten.

§t'
Navn, lormål og Hjemsted.

Foreningens Novn er Kegleklubben "ALF" Gråsten med hjemsted iSØnderborg Kommune

Foreningen hor til formåI, at dyrke keglesport somt ot arbejde for fremme of og optysninger om keglesporten.

§ 1A.

Som led i opfyldelsen of formålet vilforeningen drive keglecentret i Ahlmonnsparken tilfordetfor medlemmerne.

§z'
Medlemslorhold:

7. Optagelse
Som medlem kon optages enhver, der er interesseret i keglesport.
lndmeldelse sker ved henvendelse til foreningen med ongivelse of novn, adresse og telefonnummer.
ved indmeldelsen betoles fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

2. Æresmedlemmet.
Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen.
Æresmedlemmer hor ret til ot deltage i generolforsamlingen, dog uden stemmeret.

3. Udmeldelse og ekklusion.
Udmeldelse finder sted skriftlig til bestyrelsens formand og har virkning fro regnskobsårets udgong.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem der ikke opfylder de of medlemskobet følgende forpligtelser eller
som handler til skode for foreningen. Beslutningen kon appelleres til generolforsamlingen, der med 2/3 mojoritet af de
fremmødte træffer endelig ofgøretse. Medlemmer der trods påkrav ikke betoler forfoldet kontingenl slettes dog uden
videre fra det pågældende regnskabsårs udtØb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestonce fritoger ikke
for kontingentforpligtigelsen for det regnskobsår, i hvilken udelukkelsen finder sted.

4. Kontingent.
Kontingent fostsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generolforsomlingen og indbetales til
foreningen senest en måned efier at opkrævningen er modtaget

Generolforsomlingen kan beslutte et særligt kontingent for, unge under 78 år og uddannelsess1gende. Endvidere kan
en generalforsomling beslutte særskilt kontingent for optugelsessøgende foreninger, erhverusdrivende, virksomheder
og lignende.

Æ resme d le m me r beto le r i kke ko nti nge nt.

5. Medlemsrettighedet og pligter.
Medlemmer er forpligtet til ot overholde foreningens love og dens formåtsbestemmelse.



§e'
Bestyrelse.

7. Opgave og valg.
Foreningens daglige ledelse voretoges af en bestyrelse, på 7 medlemmer valgt på generalforsomlingen, såtedes ot 4
medlemmer vælges på lige årstol og 3 medlemmer vælges på ulige årstal alle for 2 år ad gangen, genvalg kon finde
sted. Der vælges 2 suppleonter for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbort efter generalforsamlingen, med Formand, Næst formand, Sekretær og
Kosserer.

Be sty re I se n v a reta g e r fo re n i n g e n s ta rv u d o dti l.

2. Bestyrelsesa rbejd e.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, bestyrelsesmøde afholdes, når formonden finder det fornødent, eiler
to bestyrelsesmedlemmer kræver det. lndkaldelsen finder sted med ongivelse of dogsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres der beslutningsreferat, som underskrives of bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen
træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, er kun bestutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslogsgivende, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§t'
GENERALFORSAMLING.

7. Myndighed.
Fo re n inge ns øve rste myndig hed e r ge ne ro lforso m linge n.

2. Tidspunkt og indkaldelse.
Ordinær generolforsomling ofholdes en gang årligt itiden 1/1 - 28/2. Ektaordinær generalforsamling kon indkaldes
af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 70 % af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav
herom med ongivelse af grund. I sidste tilfælde skol generolforsomlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen of
begæring herom.
lndkaldelse til ordinær generolforsomling med angivetse af dagsorden, skal finde sted med g ugers varsel enten i
foreningens medlemsblod eller ved onnoncering i den tokole ugeavis.

3. Mødeberettigede.
Mødeberettigede på generolforsomlingen er olle medlemmer.

4. Stemmeberettigede.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er olle medlemmer.

5. Gennemlørelsen.
Forhondlingen på generalforsomlingen tedes of en dirigent, der vælges of forsamtingen og som ikke må være medlem
af bestyrelsen.

På den ordinære generolforsomling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges
regnskobet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse, suppleanter, 2 revisorer og 7
revisor suppleant.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt
til lormonden senest 74 dage før generolforsamlingen.
Generolforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt ftertol. Hvert medlem har en stemme.

Afstemninger skalfinde sted skriftligt, såfremt blot et af de titstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke
stemmes ved fuldmogt.



6. Dagsorden for ordinær generalforsamling.
Velkomst.
Valg af dirigent.
F ormo nde n s/Besty re lse ns be retni ng fre mtægges ti I god ke nde tse.
Kossererens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Fremlæggelse og drøftelse of hovedtinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år,
samt budgetfor det nye regnskobsår, herunderfastsættelse of kontingent.
Volg af medlemmer til bestyrelsen.
Volg af suppleonter.
Volg of revisorer.
Valg af revisorsuppleont.
lndkomne forslag.
Eventuelt.
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§s'
Regnskøb og tormue:

Foreningens regnskab og kontingent følger regnskobsåret.

Regnskobet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, hvor mindst den ene skol være valgt
blondt medlemmer udenfor bestyrelsen.
De of generolforsamlingen volgte revisorer kon til enhver tid forlonge indsyn i foreningens regnskabsbitag og
kossebeholdning og skol gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende

Kassereren fører en kossebog over somtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens Øjebtikketige
Økonomiske stilling kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskob.

Foreningens formue udover, hvad der er nØdvendig til afholdetse af de tøbende udgifter, skol, med mindre
generalforsamlingen bestemmer andel ploceres bedst muligt.

Endvidere kan foreningens formue investeres iværdipapirer med muligheden for ot opnå et ofkost, og mindske den
negotive renteudgift ved positivt indestående i pengeinstituttet. Foreningens formue kon investeres i stats- og
reolkreditobligationer eller investeringsbeviser med en maksimal risikoprofil svorende til middel.

Udviser regnskobet et større overskud, udover drifiskapital på 75.OOO kr. kon dette overskud anvendes til en hurtigere
afvikling af foreningens Kreditforeningslån, så længe der er ydet kommunegaronti.

Så længe der er ydet kommunegaronti, er bestyrelsen forpligtet tit at fremsende regnskob og budget til Sønderborg
Kommune til orientering inde ofholdelse af ordinær generalforsamling.

§6.
Tegning og hæftelse:

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i foreningjfr. Dog punkt 2
Kassereren står for den daglige varetagelse afforeningens formue, herunder indkassering af kontingenter,
betaling af regninger, placering på konto, placering i værdipapirer i depot hos pengeinstituttet m.v. Til brug for
kassererens varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig
fuldmagt til at disponere over foreningens konti og depoter, herunder via Netbank eller Mobil Bank.
Fu ldmagten skal oprettes på pengei nstituttets fu ld magtsformu la r.
KØb, pantsætning eller salg af fast ejendom, samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter kræver dog
samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§t'
Vedtægtsændringer:

Til ændring of nærværende vedtægter, herunder fusion med ondre foreninger, kræver vedtogelsen på en
generalforsomling med et flertol på 2/3 of afgivne stemmer. Herudover kræves godkendetse af Sønderborg Kommune,
så længe der er ydet kommunegoranti.
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§8'
Opløsning:

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generolforsomling med 2/3 majoritet blondt samtlige medlemmer.
Opnås denne maioritet ikke, er bestyrelsen berettiget tit ot indkolde en ny generalforsomling på hvilken oplØsningen
kan vedtages med 2/3 mojoritet blondt de fremmødte medlemmer.

Ved fo re n i nge ns o pløsning tilfa lde r fo re n ingsfo rm ue n a lme nnyttige formå l.
Grund og bygning overgår vederlogsfrit til Sønderborg Kommune, der selv træffer beslutning om
bygningernes fremtidige anvendelse.

§e'
Voldgrft:
Stridigheder om onvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Votdgiftsretten skal bcstå of to votdgifæmænd, hvor hver af stridens porter vælger en, somt en af disse ifætlesskab
volgt opmand. Skulle voldgif*mændene ikke kunne enes om valgte opmand, udpeges han of dommeren i den retskreds
hvoriforeningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 7972 om voldgift.

Ændring of vedtægterne er vedtoget på den ordinære generalforsamling den 22. februor 2022

Formandens Underskrift


