Vedtægter for SKS-Tri
1 NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn var Slagelse, Korsør & Skælskør Triathlonklub – SKS-Tri, hvilket
blev ændret i februar 2014 til Storebælt Triatlonklub – SKS-Tri.
Klubben blev stiftet i 2011 med hjemsted i Slagelse kommune.
2 FORMÅL
SKS-Tri’s formål er at give alle SKS-Tri’s medlemmer optimale muligheder for
at dyrke triathlon på et individuelt niveau.
SKS-Tri skal søge at udbrede kendskabet til triathlon i såvel lokalområdet som
på landsbasis.
3 TILHØRSFORHOLD
SKS-Tri er medlem af de forbund, der er relateret til triathlon-/duathlonsporten og som bestyrelsen vurderer, gavner klubbens virke.
4 MEDLEMMETS RETTIGHEDER OG PLIGTER
Enhver som ønsker optagelse i SKS-Tri kan søge om medlemskab.
Ved optagelse meddeles navn, fødselsdato og eventuel telefonnummer samt email og postadresse.
SKS-Tri optager medlemmer i alle aldersklasser, dog forventes det at
medlemmer under 12 år er ifølge af en voksen.
Alle nye medlemmer modtager ved indmeldelsen et eksemplar af SKS-Tri's
vedtægter.
I konkurrence opfordres det enkelte medlem til at stille op i det til enhver tid
gældende klubtøj efter gældende stævneregler.
5 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.
Kontingentbetaling foretages årligt.
Kontingentstigning på mere end 25 % kræver generalforsamlingens
godkendelse.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde friholde et medlem helt eller delvis for
kontingent.

6 UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske til SKS-Tri’s kasserer.
Kontigentbetaling bliver ikke refunderet ved udmelding for indeværende år.
7 KLUBBENS LEDELSE
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
SKS-Tri ledes mellem generalforsamlingerne af en af generalforsamlingen valgt
bestyrelse.
Bestyrelsen består af op til 5 fuldgyldige aktive medlemmer, minimum 4, som
på generalforsamlingen vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og i tilfælde
af en bestyrelse på 5 personer, endvidere et menigt medlem.
Når bestyrelsen konstituerer sig, vælger den selv disse poster iblandt sig.
Derudover vælges 1 revisor.
Alle vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen,
deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede og mødet er varslet
med minimum 3 dage til den samlede bestyrelse.
Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme.
Der kan afholdes bestyrelses møde og generalforsamling elektronisk, jf.
selskabslovens §125.
8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og
indkaldes med minimum 14 dages varsel.
Forslag som ønskes behandlet under den ordinære generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmerne i hænde senest
samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne, skal være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Dagsordnen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år til orientering
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Nedsættelse af eventuelle udvalg
Eventuelt

9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 25 %
af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Dagsorden udsendes til medlemmerne efter samme varslingsregler, som til den
ordinære generalforsamling.
Øvrige regler for forslag, lovændringer, stemmeret og afstemning er de samme
som til den ordinære generalforsamling.
10 REGNSKAB
SKS-Tri’s regnskabsår er kalenderåret.
Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens
regnskab, således at dette opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav om
bogføring. Regnskabet skal indeholde drifts- regnskab med anførelse af
indtægter og udgifter specificeret på rele- vante hovedposter samt status med
anførelse af aktiver samt passi- ver.
Foreningens kasserer skal det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i
afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer. Ved
afleveringen skal vedlægges alle bilag og kon- tiopgørelser.
Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik, og fremlægger
dette til godkendelse i foreningens bestyrelse, senest 3 uger forinden
generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsesmøder, skal kassereren
overfor den øv- rige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag samt
bank- og kasseafstemning.”
På denne vis er bestyrelsen hele tiden a’jour med foreningens økonomi, og
eventuelle økonomiske uregelmæssigheder kan opdages i tide.
Formanden og kassereren har adgang til SKS-Tri’s konti og har uafhængigt af
hinanden, økonomiske beføjelser til enkeltudgifter, på maks. Kr. 10.000,-.
Enkeltudgifter over 10.000,- kræver såvel formandens som kassererens
accept.
Alle foreningens projekter samt driften af foreningen kan kontraktes ud
kommercielt.
11 TEGNINGSRET FOR FORENINGEN
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren, som
repræsenterer foreningen i alle forhold.

12 KLUBBENS OPLØSNING
Bestemmelser om SKS-Tri’s opløsning kan kun tages på en ekstraordinær
generalforsamling.

En beslutning om opløsning af klubben kræver almindelig stemmeflertal eller,
at ingen af SKS-Tri’s stemmeberettigede ønsker at besætte formandsposten.
SKS-Tri kan ikke opløses, hvis blot 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker
at klubben skal fortsætte, og at der er en stemmeberettiget, der ønsker at
besætte formandsposten.
Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens midler et almen- nyttigt
formål, som nærmere bestemmes på den endeligt afviklende generalforsamling
med almindeligt flertal. Forinden skal eventuelle gældsforpligtelser være
afviklet.

