Vedtægter for Spillauget HHH af Slettestrand

§ 1 Navn og hjemsted
1. Spillauget HHH af Slettestrand.
2. Spillauget HHH af Slettestrand har hjemsted i Slettestrand under foreningen Han Herred Havbåde
Slettestrandvej 162, 9690 Fjerritslev.
Spillet er stillet til rådighed af Han Herred Havbåde og er dermed underlagt Han Herred Havbådes
bestemmelser.

§ 2 Formål

1. Foreningens formål er brug og vedligeholdelse af spillet og traktorer i samarbejde med Han Herred
Havbåde.
Uddanne og rekruttere medlemmer til spil og traktor.

§ 3 Medlemskreds
1. For at være medlem af lauget, kræves det, at man er medlem af Han Herred Havbåde.
Alle medlemmer af Han Herred Havbåde som kan tilslutte sig foreningens formål kan være
medlemmer.
Bådelagene under Han Herred Havbåde (med deres medlemmer) er med i lauget.
2. Laugets medlemmer hæfter udelukkende med spillaugets formue.
Bestyrelsen og laugets medlemmer kan derved ikke gøres personlig- eller økonomisk ansvarlig for
evt. underskud.
3. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til Spillauget HHH af Slettestrand. Kontingent og
opkrævningsform fastsættes af generalforsamling for 1 år af gangen.
4. Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af laugets gældende vedtægter og accepterer
samtidig at være underlagt vedtægter fra Spillauget HHH af Slettestrand.
5. Udmeldelse skal ske pr. mail til kassereren.
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6. Et medlem, der ønsker at bruge spillet/traktorerne forpligter sig til, til en hver tid at overholde
gældende regler for brug deraf. Overholdes disse regler ikke, kan bestyrelsen udelukke
medlemmet. Bestyrelsen kan også udelukke et medlem, der ved omtale eller handling skader
Spillaugets interesser eller anseelse. Det ekskluderede medlem har ret til at fremføre sin sag på den
førstkommende generalforsamling som et indsendt punkt; se §4.
7. Medlemmer af Spillauget HHH af Slettestrand forpligter sig til, efter behov, at udføre ulønnet,
frivilligt arbejde på spil og traktor eller andet arbejde, der vedrører Spillauget HHH af Slettestrand.
§ 4 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev, eller ved e-mail samt på Han
Herred Havbådes hjemmeside www.havbaade.dk med angivelse af dagsorden.
Adgang til generalforsamlingen har alle laugets medlemmer, samt hvem lauget måtte indbyde. Alle
medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de
angivne stemmer. Vedrørende laugets opløsning henvises til §9.
3. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftlig til formanden, senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved 5
fremmødte.
4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
-

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Eventuelt

5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af laugets stemmeberettigede medlemmer skriftlig overfor formanden
fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
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2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse og afstemning gælder de samme bestemmelser som
for en ordinær generalforsamling.
§ 6 Laugets daglige ledelse
1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige
årstal. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
2. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til
stede, deriblandt formanden eller næstformanden.
4. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.

§ 7 Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§ 8 Revision
Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 1 år af gangen.
Der vælges en revisorsuppleant.

§ 9 Laugets opløsning
Bestemmelse om laugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til laugets opløsning kræves, at mindst 2/3 af de angivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger.
Foreningens midler skal ved opløsning tilgå Han Herred Havbådes værft.

Vedtaget på generalforsamling 31.05.2022
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