Love for AK KILEN Atletik og Motion
1. Klubbens navn er AK KILEN med hjemsted i Struer Kommune. Klubben er stiftet den 15
April 1982.

2. Klubbens formål er at fremme atletik og motion i Struer Kommune.

3. Klubben er tilsluttet Struer Idræts Forbund og medlem af Dansk Atletik Forbund og Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger.

4. Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, som er interesseret i atletik og motion,
herunder løb og gang. Optagelsen sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Alle aktive
medlemmer kan frit benytte klubbens faciliteter og deltage i klubbens aktiviteter.
Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret ved klubbens generalforsamling. Der
forudsættes dog minimum 3 måneders medlemskab samt betalt kontingent. Udmeldelse skal
ske skriftligt til bestyrelsen.
Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte klubben.
Passive medlemmer kan benytte klubbens lokaler og deltage i klubbens arrangementer.
Passive medlemmer kan ikke modtage tilskud fra klubben til arrangementer.

5. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan, når
særlige forhold taler herfor, bevilge et medlem fritagelse/nedsættelse af kontingentbetaling.
Kontingentet betales for et år. Restance ud over to måneder kan medføre udelukkelse.
Genoptagelse kan i så fald først finde sted, når gælden er betalt.
Kontingent betales hvert år i januar.
AK KILENs regnskab afsluttes hvert år 30. juni.

6. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i September. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fem dage
før.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle stemmeberettigede medlemmer
er valgbare til bestyrelsen. Valg kan eventuelt opnås mod afgivelse af skriftlig fuldmagt.
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse.
3. Udvalgene orienterer om arbejdet i det forløbne år.
4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand og Kasserer kan ikke være på valg samme år.
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år.
9. Valg af en revisor for to år samt 1 revisor suppleant for et år.
10. Valg af udvalgsmedlemmer.
11. Eventuelt

7. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
Stemmer for. Spørgsmål om udvidelse af bestyrelsen og oprettelse/nedlæggelse af udvalg
samt øvrige beslutninger kræver kun simpelt flertalsmajoritet. Et medlem kan forlange
skriftlig afstemning.

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen eller 1/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indvarsling sker som ved ordinær
generalforsamling, dog skal dagsordenen bekendtgøres.

9. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse. Den træffer de for klubbens drift nødvendige
beslutninger. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg til løsning af specielle opgaver. Ud over
kassebog føres mødereferat og medlemsfortegnelse.

10. Opløsning af klubben kræver dels majoritet som ved almindelige lovændringer, dels en
ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er tilstrækkeligt. Klubben kan ikke
opløses, så længe 10 stemmeberettigede, aktive medlemmer eller flere går imod dette.
Ved opløsning af klubben nedsættes et afviklingsudvalg, der efter bedst mulig afvikling af
evt. fast ejendom og løsøre overdrager eventuelle midler og rekvisitter til Struer
Idræts Forbund til brug ved oprettelse af en kommende forening.

11. AK KILEN tegnes og forpligtes ved underskrift af formand eller næstformand og kasserer,
der alle skal være myndige.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen påtagne forpligtelser,
for hvilke alene foreningens formue tjener som sikkerhed.
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