Vedtægter for Tårnfalkene
§1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Tårnfalkene, i daglig tale kaldet Falkene.
1.2 Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune og er stiftet d. 24.
februar 2019.
1.3 Foreningen er en volleyballforening og arbejder efter de for Volleyball
Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds til enhver tid gældende regler.
Tårnfalkene er endvidere tilsluttet Sjællands Volleyball Kreds og DGI.
§2. Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er at give foreningens medlemmer mulighed for
at dyrke volleyball under kammeratlige former samt fremme interessen
for volleyball gennem træning og deltagelse i turneringer,
sammenkomster, rejser og kurser m.v.
§3. Medlemskab
3.1 Enhver kan blive medlem af foreningen, for så vidt vedkommendes
forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor.
3.2 Indmeldelse sker ved indgivelse af skriftlig anmodning herom til
bestyrelsen og ved indbetaling af kontingent. Fra det tidspunkt, hvor der
er sket indbetaling af kontingent, og hvor oplysning om navn, adresse,
tlf.nr., mailadresse samt fødselsdato er indgivet til bestyrelsen, er
indmeldelse i foreningen sket. Kontingentet skal være indbetalt senest
en måned efter den første dag, hvor man har deltaget i foreningens
aktiviteter med mindre andet er aftalt med klubbens ledelse.
3.3 Medlemmerne er til enhver tid forpligtet til at underkaste sig
foreningens vedtægter og alle i henhold hertil trufne bestemmelser mv.
samt støtte foreningens formål.
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3.4 Personer kan optages eller overgå til passivt medlemskab. Overgang
fra aktivt til passivt medlemskab kan kun ske med 1 måneds varsel til en
kontingentopkrævningsperiode. Passive medlemmer kan ikke uden
forudgående aftale med et medlem af klubbens ledelse deltage i
træningspas og kampe, men er uden videre berettiget til at deltage i
foreningens sociale arrangementer.
3.5 Udmeldelse kan kun ske skriftligt (mail eller brev) til foreningens
formand, næstformand eller kasserer med mindst en måneds varsel til
en kontingentperiodes ophør. Klubbens officielle mailadresse er
Falkevolley@gmail.com.
3.6 Kontingentperioderne kører fra d.1.1 til d.30.6 og d.1.7 til 31.12.
Kontingentet for perioden d.1.1 til 30.6 opkræves d.1.februar og
kontingentet for perioden 1.7 til 31.12 opkræves 1.september.
3.7 Foreningen skal føre kartotek over medlemmernes navne, adresser
og fødselsdatoer. Foreningen er underlagt reglerne om GDPR og sletter
alle oplysninger om medlemmer, der ikke har tilhørsforhold eller
udestående (låne-trøjer, kontingent e.l.) med foreningen.
§4. Eksklusion
4.1 Et medlem, der er ekskluderet, er berettiget til personligt eller ved
befuldmægtiget at forelægge sin sag for den 1. ordinære
generalforsamling, der afholdes efter eksklusionen. Bestyrelsen skal da
redegøre for eksklusionen og dens årsager, og den ekskluderede får
herefter lejlighed til at redegøre for sin stilling til eksklusionen. Efter
yderligere et indlæg fra begge sider afgør generalforsamlingen ved
skriftlig afstemning, om eksklusionen skal stadfæstes, hvortil kræves, at
2/3, af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Et
ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller
dele heraf.
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4.2 Eksklusion af et medlem kan kun ske, når et kvalificeret flertal i
bestyrelsen finder det påkrævet som følge af brud på klubbens love og
vedtægter, og stemmer derfor.
§5. Hæftelse
5.1 Foreningens formue hæfter for de forpligtelser, bestyrelsen indgår på
vegne af foreningen.
5.2 Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn og relevante
oplysninger angives, når der indgås aftaler på foreningens vegne.
5.3 Foreningen tegnes af formanden sammen med næstformanden eller
kassereren i forening. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller
flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at
disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i
økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over
foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
§6. Generalforsamling
6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes årligt og senest 4 måneder
efter regnskabsårets afslutning (31.12) og indkaldes med mindst 3 og
højst 5 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via vores
facebook-gruppe “Tårnfalkene intern (Volleyball i Tårnby Kommune)”.
6.3 Til generalforsamlingen har alle myndige medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance, stemmeret i anliggender, som vedrører
seniorspillerne eller den samlede klub. Et medlem kan afgive sin
stemme ved skriftlig fuldmagt til at andet medlem.
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6.4 Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på
generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest
14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Den endelige
dagsorden med medlemmernes forslag udsendes senest syv dage før
generalforsamlingen.
6.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte medlemmer. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres
ved simpelt stemmeflertal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer og
klubbens opløsning jf. punkt 12. Ændringer af foreningens vedtægter
kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer
tæller ikke med til antallet af afgivne stemmer. Ændringen træder i kraft,
så snart den er vedtaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst
et af de fremmødte medlemmer ønsker det.
6.6 For at kunne blive valgt til bestyrelse, revisor eller udvalg skal det
pågældende medlem være til stede eller have indgivet et skriftligt tilsagn
om, at vedkommende ønsker at modtage valg til den foreslåede post.
Desuden skal medlemmet være fyldt 18 år.
6.7 Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, som
efterfølgende skal godkendes og underskrives af dirigenten.
6.8 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
* Valg af dirigent og referent.
* Formandens beretning for det forløbne år.
* Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
* Fremlæggelse og godkendelse af budget herunder fastsættelse af
kontingent.
* Fremlæggelse af bestyrelsens planer for foreningens fremtidige virke.
* Indkomne forslag.
* Valg af bestyrelse
* Valg af revisor.
* Eventuelt.
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§7. Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, og skal gøre det, når mindst 1/5 af klubbens
medlemmer retter begæring herom, bilagt forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter
begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på den ekstraordinære
generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8
dage før afholdelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
sker via foreningens facebookgruppe “Tårnfalkene Intern (Volleyball i
Tårnby Kommune)”.
7.2 Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på den
ekstraordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Den
endelige dagsorden med medlemmernes forslag udsendes senest fire
dage før generalforsamlingen.
§8. Ledelse
8.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer: en formand, en næstformand,
en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt op til to
bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanterne indgår i bestyrelsens
arbejde, dog uden stemmeret.
8.2 Formanden vælges for 2 år på lige år. Næstformand og kasserer
vælges for 2 år på ulige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter vælges for 1 år.
8.3 Bestyrelsen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Næstformanden
træder i stedet ved forfald. Bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når
halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller
næstformanden, er til stede.
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8.4 Bestyrelsen skal føre mødeprotokol og en kassebog samt afgive
skriftligt referat efter hvert møde.
8.5 Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsens medlemmer inden
udløbet af deres valgperiode, indtræder suppleanterne.
8.6 Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og
opkræves af såvel passive som aktive medlemmer med et af bestyrelsen
fastsat fast interval . Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, og der ikke
er truffet anden skriftlig aftale med et medlem af bestyrelsen, kan
kassereren opkræve et gebyr på kr. 50 ved første rykker, som udsendes
tidligst efter 14 dage og kr. 100 ved anden rykker, som udsendes tidligst
efter 28 dage. Er et medlem i restance i mere end en måned fra
forfaldsdatoen kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem fra
foreningen.
§9. Regnskab
9.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Kassereren skal sikre, at der føres regnskab over foreningens indtægter
og udgifter på en forsvarlig måde, herunder sørge for rettidig
kontingentopkrævning.
9.2 Revisor vælges på den ordinære generalforsamling. Revisoren skal
hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at
kassebeholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forelægges på
den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med kassererens og revisors påtegning og underskrift. Revisoren skal til
enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdning. Revisoren
skal med sin påtegnelse udtale sig om, at modtagne støttemidler er
anvendt korrekt.
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§10. Foreningens opløsning
10.1 Foreningen kan kun opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er afgivet for
en opløsning. Blanke stemmer tæller ikke med til antallet af afgivne
stemmer.
10.2 På den opløsende generalforsamling skal det reviderede regnskab
foreligge. Foreningens midler skal gå til idrætslige formål efter den
opløsende generalforsamlings beslutning.

Vedtaget på generalforsamlingen 4.3.2022
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