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51
Speclalafdelingens navn o9 hJemsted
Speclalafdelingens navn: Rsdekro Trl & Motion
Dens hjemsted er Rodekro i Aabenraa kommune.

52
Specialafdelingens formAl
Specialafdellngens formtl: at samle afdellngens medlemmer tll opovelse I afdellngens
aktlvlteter, samt at samle interesserede om afdelhgens aktlviteter.

s3
Tllh6rsforhold
Specialafdellngen er en afdellng under Rodekro Idratsforenlng. Speclaleafdellngens vedtagter
md lkke vare I modstrld med hovedforeningens vedtagter. Hvor lntet andet er navnt, er
Rodekro Idratsforeningens vedtagter galdende for afdellngen.

s4
Hedlemskab af organasationen
Specialafdelingen kan vare medlem af relevante organlsatloner, relaterede til afdellngen
formtl. F eks.
Dansk Atletlk Forbund, Dansk Trlatlon Forbund o9 DGI m.fl.

g4.a
Tegningsrct
Specialafdelingen tegnes af formanden og kasserer, eller formand og nestformand, Ved kob,
salg, kaution eller pantsatnlnger af fast ejendom samt ved optagelse af ltn tegnes afdelingen
af den samlede bestyrelse.

54.b
Heftelse
Afdellngens medlemmer og bestyrelse h€efter ikke personligt for afdelingens lndgSede
forpllgtelser. Afdellngen hafter alene med den respektive formue.
Afdelingens medlemmer har ikke nogen okonomisk forpligtelse over for afdellngen ud over
kontingent forpl lgtelsen.
Afdellngens medlemmer har lkke krav p5 nogen del af afdelingens formue eller udbytte af
nogen art.

55
Optagelse af medlemmer
Som aktlv eller passlvt medlem I forenlngen kan bestyrelsen optage enhver med lnteresse I

Spedal afdel ln gens form e l.
Optagelsen af umyndige personer som medlem af speclalafdellngen kraver tllllge samtykke fra
foreldre/varge.

56
Kontingent
Specialrfdelingens kontlngent fasts€ettes for et tr ad gangen pt den ordln€ere
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generalforsamling, En evt, kontlngentJustering vll vare geldende fra beslutningens vedtagelse
pt generalforsamlingen, dvs. ved forst kommende betallng.

s7
udmetdelse og eksklusaon
Udmeldelse sker ved skriftllg henvendelse til kassereren. Udmeldelsen er galdende fra
modtagelsen ved kassereren. Indbetalt kontlngent refunderes lkke,
Hvls sarllge forhold glver anledning hertll, kan bestyrelsen ekskludere et medlem.
Bestyrelsens beslutnlng herom krever dog, at samtllge de tllstedevarende
bestyrelsesmedlemmer stemmer for ekskluslonen. Vedkommende medlem skal, lnden
bestyrelsen traffer sln afgorelse, have haft lejllghed tll at fremfore slt forsvar.
Hvls bestyrelsen traffer afgorelsen om eksklusion, skal hovedbestyrelsen straks orlenteres
herom. Bestyrelsens afgorelse kan ankes tll hovedbestyrelsen, der treeffer den endellge
afgorelse I henhold til Rodekro Idratsforenlngs vedtagter.
Er et medlem I kontlngentrestance kan bestyrelsen treeffe afgorelse om, at medlemmet ikke
kan deltage I afdellngens aktivlteter. Hvis bestyrelsen trafFer afgorelse om udelukkelse skal
hovedforenlngens bestyrelse straks orienteres herom. Ingen, der er udelukket pga.
kontingentrestance, kan optages pE ny som medlem af speclalafdellngen, for vedkommende
har betalt sin gald til afdellngen.
Har et medlem vEret I kontlngentrestance i mere end 1 3r, kan bestyrelsen indstllle tll
hovedbestyrelsen, at medlemmet ekskluderes, Javnfor vedtagterne for Rodekro
Idratsforening.

g8
Ordinar gcneralforsamling
Den ordinare generalforsamllng er forenlngens hojeste myndighed.
Den ordinEre generalforsamling, der afholdes hvert tr i februar mtned, lndkaldes med mtndst
3 ugers varsel ved bekendtgorelse i relevante offentllge medler ogleller vla dlrekte
udseendelse til medlemmer,
Forslag der onskes forelagt generalforsamllngen tll vedtagelse, skal vare bestyrelsen I hande
senest 14 dage for generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret-har alle aktlve og passive medlemmer over 18 3r. Medlemskabet skal vare lndgtet
senest 3 mtneder for generalforsamllngens afholdelse og medlemmet mE lkke vare I

kontlngentrestance.
Stemmeret kan kun udoves ved personllgt fremmode og lntet medlem kan oppebare mere
end 6n stemme.

ss
Dagsorden
Oagsorden for den ordlnare generalforsamling skal omfatte folgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretnlng for det forlobende 3r
3) Forelaggelse af regnskab for det forlobende tr til godkendelse.
4) Foreleggelse af budget
5) Fastsattelse af kontingent
6) Behandllng af evt. indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse

Formand
Naestformand
Kasserer
Sekretar
1 menlgt medlem
2 suppleanter

.G db /*

Rodekro Tri & Motion



q

8) Valg af 2 revlsorer og en 1 revlsorsuppleant
9) Eventuelt

Bestyrelsen kan selvstEndlgt neds€ette btde permanente og mldlerfldlge udvalg. Der
tilstrabes som mlnimum, at oprette et Mouonsudvalg, A eflkudvalg samt et rd;Uonudvalg.
Hvert udvalg, der er oprettet udpeger en formand blandt deres medlemmer.
Formanden for de nedsatte udvalg har moderet til bestyrelsesmoder dog uden stemmeret.

910
Ekstraordinrr gencralforsamllng
Ekstraordlner generalforsamling kan til enhver tid lndkaldes af bestyrelsen og skal lndkaldes,
nir 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begarer herom til bestyrelsen. I
sidstnavnte tllfElde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 mEned efter, at begEeringen
er fremsat overfor bestyrelsen med oplysnlng om det emne, der onskes behandlet.
Om indkaldelsesmSde gaelder bestemmelserne I g 8

s11
Generalforsamlingens lcdclse
Generalforsamllngen valger en dlrigent tll at lede forhandlingerne, De af dirigenten trufne
afgorelser skal pt forlangende af mlndst Ll3 at de ttlstedevalende stemmebarettlgede
medlemmer sattes til afstemning.
Generalforsamllngens beslutnlnger traffes ved slmpelt stemmeflertal, javnfor dog 5 f 6 oS E
17. Dlrlgenten bestemmer ahtemnlngsmtden.
Generalforsamlingens beslutnlnger lndfores I en protokol, hvori ogst referatet af
forhandllngerne optages I det omfang, dlrigenten bestemmer.
Protokollen underskrlves af dirigenten & formanden.

512
valg af bestyrelse
Spedalafdellngen ledes af en bestyrelse pt 5 medlemmer. Herudover velges 2 suppleanter.
Valgbar er enhver, der har stemmeret I henhold til 5 8. Valgperloden er 2 tr. Efter ulige Srstal
afgSr formanden og sekreteren. Efter llge trstal afgtr nEestformanden, kassereren og det
menlge medlem. Genvalg kan finde sted.
Ved bestyrelsesvalget tllstraebes det, at alle tre ldratsgrene (Motion, Atletlk & Triatlon) bllver
reprasenteret I bestyrelsen, Ved forfald konstituerer bestyrelsen sig selv, indtll forst
kommende generalforsamllng.

513
Konstltuering
For et 3r ad gangen, udpeger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem og en suppleant tll
Hovedbestyrelsen for Rodekro Idratsforening,
Bestyrelsen fasts€etter selv sl n forretni n gsorden.
Bestyrelsen er kun beslutnlngsdygtig, n3r mlndst halvdelen af dens medlemmer, herunder
formanden eller nastformanden er til stede.
I formandens forfald indtrader nastformanden i dennes sted.
I tilfElde af stemmellghed er formandens (n€estformanden) stemme afgorende.

514
Regnskab
Afdellngens regnskabstr er kalendertret.
Bestyrelsen skal senest 14 dage ffi generalforsamllngen afglve drlftsregnskab og status tll
revlsoreme.
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