Lokal Motion / Ballerup
VEDTÆGTER

§1

Foreningen Lokal Motion / Ballerup, har hjemsted i Ballerup kommune, og er stiftet den 9. oktober 2002.
Foreningen er medlem af BMSI (Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsforening), DAI (Dansk Arbejder Idræt), DFIF
(Dansk Firma Idrætsforbund) og KFS (Københavns Firmasport).

§2

Foreningens formål er at tilbyde alle, der har fri i dagtimerne, motion og idræt uden konkurrence, og samtidig
engagere medlemmerne socialt og ansvarligt.

§3

Alle over 18 år kan optages som medlemmer. Foreningen optager også passive medlemmer som ikke ønsker at
deltage i foreningens aktiviteter. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes via annonceres på foreningens
hjemmeside: www.lokalmotionballerup.dk. Samt på mail hvor muligt, og ligger ved aktiviteterne. Forslag skal
være bestyrelsen i hænde 7 dage før mødet. Generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, er
beslutningsdygtig uden hensyn til antal af fremmødte medlemmer.

§5

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent
Stemmeudvalg
Beretning
Regnskab
Vedtagelse af budget, og fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
a. Formand vælges i lige år
b. Kasserer vælges i ulige år
c. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
d. 1 bestyrelsesmedlem i ulige år
e. 2 suppleanter for 1 år ad gangen
f. Revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen
Eventuelt

§6

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, og beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og opløsning af foreningen et kvalificeret flertal, jf. §§
11 og 12.

§8

Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden og kassereren vælges
direkte, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og menigt
bestyrelsesmedlem.

1

2. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3. Formand indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden og med mindst 1 uges varsel.
4. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan
godkende, at formand og kasserer kan råde over netbank til forenings bankkonti hver for sig.

5. Det under bestyrelsesmøder passerede, føres i en protokol der godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende
møde. Protokollen skal ligge til gennemsyn på generalforsamlingen. Et flertal af de fremmødte medlemmer
kan forlange protokollen eller dele heraf oplæst.

§9

Udvalg

1. Efter hver ordinær generalforsamling nedsætter bestyrelsen de udvalg den finder formålstjenligt.
For hvert udvalg vælges en formand, der er ansvarlig overfor bestyrelsen.
§10

1.
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet og budgettet fremlægges på
generalforsamlingen, og skal være godkendt og underskrevet af revisor og bestyrelsen.
Regnskabet kan efter ønske rekvireres af medlemmerne hos kassereren 14 dage før
generalforsamlingen.

2. For Lokal Motion Ballerup’s forpligtelser hæfter kun Lokal Motion Ballerup’s midler.
§ 11

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12

Opløsning af foreningen kan kun ske når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer
er tilstede, og 4/5 stemmer for forslaget.

Foreningens eventuelle værdier overføres til sociale tiltag i lokalområdet.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 16. september 2021

