
Vedtægter for Stenløse Håndboldklub 
 

 

  
§1     Klubbens navn er Stenløse Håndboldklub. 
         Hjemsted er Stenløse Kommune. Stiftet d. 18. april 1977. 
 
         FORMÅL 
§2     Klubbens formål er i nøje overensstemmelse med givne regler: 
         at spille og udbrede kendskabet til håndbold. 
 
         MEDLEMSKAB 
§3  
      a.  Medlemskab kan opnås af enhver, der vil underkaste sig klubbens love. 

b. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. 
c. Indmeldelser sker på særlige blanketter, som skal afleveres til bestyrelsen 

eller instruktørerne.  
d. Udmeldelse skal ske skriftligt til en af de under pkt. c nævnte personer 

Udmeldelse kan kun ske, hvis medlemmet ikke er i kontingentrestance. 
e. Udelukkelse af et medlem kan kun ske, dersom bestyrelsen enstemmigt 

har vedtaget dette. En udelukkelse kan altid prøves på den førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

 
         REGNSKAB 
§4      Regnskabsåret er fra d. 1. januar til d. 31. december, til orientering for bestyrelsen 
          udarbejdes kvartalsregnskab. Endvidere gennemgås klubbens beholdning af trøjer, bolde o.l. 
 
         KONTINGENT 
§5      

a. Kontingent og indskud fastsættes på generalforsamlingen.  
b. Kontingentet skal være betalt senest en måned efter forfaldsdagen. For nye 

medlemmer senest 3. træningsdag efter indmeldelsen. Der beregnes et gebyr 
for rykkere, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Der udsendes 
rykkerbrev pr. post hvis ikke betalingen er klubben i hænde senest 2 uger 
efter rettidige indbetalingsdato. Hvis kontingentet derefter ikke bliver  
betalt, udelukkes medlemmet og kan kun genoptages igen ved betaling af  
restancen. 

c. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om kontingent nedsættelse. 
d. Bestyrelsen kan i tilfælde, hvor der indgås holdfællesskaber regulere kontingent  

for pågældende hold. Der tilstræbes ens kontingent i holdfællesskabet.  
 
          LEDELSE 
§6       
      a.   Foreningen tegnes af formanden og kassereren. 

b. Klubben ledes af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer.  
c. Bestyrelsen kan nedsætte de for aktivitetens gennemførelse nødvendige 

udvalg. 
 
 

   GENERALFORSAMLING 
§7      

     a.   Generalforsamling er klubbens højeste myndighed. 
           Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af marts. 

           Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved  
 opslag på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalet. 

 
b. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter på dagsorden: 

• Valg af dirigent 
• Aflæggelse af beretning 
• Fremlæggelse af regnskab, kontingentfastsættelse/indskud og nyt budget 
• Indkomne forslag 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter. 
• Valg af 1 revisor og 1 suppleant 
• Eventuelt 

c. På lige årstal er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg 
På ulige årstal er kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg 
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, den øvrige 
bestyrelse konstituerer sig selv, herunder næstformanden. 
Bestyrelse og revisorerne vælges for 2 år ad gangen. 
Bestyrelses- og revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

d. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  
formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

e. Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 15 år, samt forældre eller 
værge til medlemmer under 15 år, dag således at ingen person har  
mere end 1 stemme. 
Valgbar til bestyrelsen er personer, som har stemmeret og er fremmødt, 
eller som ved fyldmagt har tilkendegivet, at de modtager valg. 
Formanden og kasserer skal dog være fyldt 21 år. 

f. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen påskønner  
det nødvendigt, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt fremsætter ønske herom til formanden med angivelse af 
dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter at  
dagsorden og underskrifter er modtaget. De for en ordinær general- 
forsamling gældende regler gælder i det omfang, de kan finde anvendelse. 
 

           OPHÆVELSE 
§8      
       a.  Klubben kan kun ophæves, når 2 på hinanden følgende generalfor- 
   samlinger, med 14 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslut- 
   ning herom, med 2/3 af de angivne stemmer for. 

b. Ved Stenløse Håndboldklubs nedlæggelse vil et eventuelt overskud 
forblive på klubbens konto i 3 år, med fuldmagt til den ved klubbens 
opløsning valgte formand og kasserer. Hvis Stenløse Håndboldklub 
ikke genopstår indenfor 3 år vil beløbet tilfalde Ganløse Håndbold- 
klub. 

 
          ÆNDRING AF VEDTÆGTER 
§9        Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling. 

Redigeret og vedtaget den 11. marts 2010 


