Håndboldforeningen Mors – HF MORS

§1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er Håndboldforeningen Mors, HF MORS.
2. Foreningen er stiftet den 28. august 2002 og har hjemsted i Morsø Kommune.

§2 Formål
1. Foreningens formål er at fremme håndboldspillet, ved at foreningens
medlemmer får adgang til at dyrke håndbold på såvel elite- som motionsplan
og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede
og fremme kendskabet til håndbold samt at skabe et sundt foreningsliv for
medlemmerne. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og
tage et medansvar i foreningen.
2. Foreningen har yderligere til formål at tiltrække og fastholde unge
håndboldspillere til Mors. Dette gennemføres i tæt samarbejde med MorsThy Håndbold A/S, Morsø Kommunes Skolevæsen og de videregående
uddannelser på Mors.
§3 Medlemskab af organisationer
1. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF) under Danmarks
Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser

§4 Medlemskab
1. Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der vil respektere
foreningens love.Optagelse i foreningen sker ved tilmelding på foreningens
hjemmeside
2. Indmeldelsen er bindende for den pågældende sæson, dog er der en prøvetid
på 14 dage.
3. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på generalforsamling.

§5 Udmeldelse
1. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk
mellemværende med foreningen.

§6 Udelukkelse og eksklusion
1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel
strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har
tilsidesat sine egne medlemspligter.
2. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive
hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
3. Beslutninger om udelukkelse eller eksklusion kræver, at mindst 2/3 af den
samlede bestyrelse har stemt for udelukkelsen eller eksklusionen.
4. Når et medlem er kommet i restance med betaling af kontingent, kan
medlemmet udelukkes ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen. Kontingentet
skal have været forfaldent til betaling i mindst 2 måneder. Beslutning om
udelukkelse ved kontingentrestance træffes af bestyrelsen ved almindelig
afstemning.

§7 Kontingent og restance
1. Kontingent for den kommende sæson (1/7 - 30/6) for såvel aktive som passive
medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
2. Kontingentet betales ved tilmelding

§8 Ordinær generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen, ved
opslag i klublokalet og på hjemmesiden
2. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

3. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som har betalt kontingent
til foreningen. Dokumentation for betalt kontingent skal kunne fremvises på
forlangende. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan en af forældrene
varetage stemmeretten.
4. Stemmeretten er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
5. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret på
generalforsamlingen og som er fyldt 15 år.
6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal, jf. dog § 13 og 14.
7. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
8. Generalforsamlingens beslutninger skal fremgå af et referat, der underskrives
af dirigenten. Dirigenten må ikke være medlem af den eksisterende
bestyrelse.
9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal bekendtgøres
ved opslag i klublokalet og hjemmesiden senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
11. Den reviderede årsrapport skal foreligge skriftligt til alle
stemmeberettigede medlemmer.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
med 3 ugers varsel og skal indkaldes, når mindst 100 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt indgiver begrundet begæring herom til bestyrelsen.
2. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes
senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med
oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
3. Om indkaldelse og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §8.
4. Den ekstraordinære generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen
valgt dirigent.
5. Den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal, jf. dog § 13 og 14.
6. Over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger udfærdiges et
skriftligt referat, der underskrives af dirigenten. Dirigenten må ikke være
medlem af den eksisterende bestyrelse.

§10 Bestyrelse – valg
1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til at varetagelse af
løbende eller enkeltstående opgaver. Udvalgenes opgaver fastsættes af
bestyrelsen.
2. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i forhold til
foreningen i henhold til vedtægterne.
3. Bestyrelsen består af de general-forsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen
består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære
generalforsamling, således at der er mindst 3 medlemmer på valg i ulige år og
mindst 2 medlemmer i lige år.

4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og
yderligere 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig
afstemning. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
6. Hvis formanden for bestyrelsen eller kassereren udtræder inden
valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig på ny.
7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens
forhandlinger føres protokol. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i
forening eller af den samlede bestyrelse. I formandens fravær kan
næstformanden indtræde med de samme beføjelser. Der kan meddeles
prokura.
8. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.

§11 Regnskab og budget
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive årsrapport for det foregående år pr.
31. december til revisor.
3. Årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og
skal være forsynet med revisionspåtegning og underskrift. Efter revision,
revisionspåtegning og underskrift skal årsrapporten endvidere underskrives af
hele den siddende bestyrelse.
4. Inden udgangen af november måned skal foreningens budget for det
kommende kalenderår behandles og godkendes af bestyrelsen.

§12 Revision
1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisor. Revisor
skal hvert år senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse
gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
2. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med
en påtegning. Revisor har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.

§13 Vedtægtsændringer
1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget.
2. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen.
3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§14 Foreningens opløsning
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er
beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4
af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om,
hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt
fast ejendom og løsøre. Generalforsamlingen kan alene træffe beslutningen
om, at foreningens formue tilfalder en idrætsforening, der har hjemsted i
Morsø Kommune eller Morsø Kommune til almennyttigt formål.

Således vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2017
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