VEDTÆGT FOR
ROSKILDE MOTIONS & IDRÆTSKLUB

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9.
december 1976, men (Roskilde Motion & Idrætsklub ) er en
videreførelse af den gamle kommunale idrætsklub, der blev stiftet
den 1. april 1954.

Vedtægten er ændret på de ordinære generalforsamlinger:
4. april 1986
8. april 1988
7.april 1989
25. april 2003
30. juni 2011 - ekstraordinær generalforsamling
Og den 5 Juli 2016 på ekstraordinær generalforsamling
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§1

NAVN OG HJEMSTED:
Klubbens navn er Roskilde Motion & Idrætsklub, stiftet den 1. april
1954, og dens hjemsted er i Roskilde Kommune.

§2

KLUBBENS FORMÅL:
Klubbens formål er at samle medlemmerne til forskellig idræt, såvel
motions- som konkurrenceidræt – samt andre aktiviteter.

§3

MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT:
Som medlem kan optages både aktive og passive medlemmer over 15
år, der har modtaget og accepteret klubbens vedtægter, dog kan der
dispenseres fra denne regel, hvis det er en person under 15 år, der
følges med en af sine forældre.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen – på
generalforsamlingen.
Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til klubben. For
kommunalt ansatte foregår dette over løntræk eller giro. I
motionscentret foregår det over PBS.
Udmeldelse skal ske til kontoret senest den 15. i måneden, til ophør
næstkommende 1. i måneden.
Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer
hæfter ikke personligt for de af klubbens indgåede forpligtelser, for
hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.
Bestyrelsen kan udelukke eller idømme karantæne til medlemmer der
ikke lever op til klubbens formål.
Er et medlem i kontingentrestance – udover den af bestyrelsen
fastsatte frist, kan vedkommende slettes som medlem uden
forudgående varsel.
Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages
på ny – som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld
til klubben.
Udelukkende medlemmer kan få deres sag optaget på en
generalforsamling.

§4

GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hver år i tiden fra 1. marts til 30.
april.
Indvarsling til generalforsamlingen sker ved opslag i motionscentret og
klubbens hjemmeside www.rkimotion.dk, og senest 14 dage før
dens afholdelse. Den er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Stemmeret har ethvert aktivt, som passivt medlem over 15 år – og
som ikke er i kontingentrestance. Dog skal man være fyldt 18 år og
juridisk myndig for at modtage valg til bestyrelsen. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde.
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Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning (formand).
3. Udvalgene aflægger beretning.
4. Motionscentret.
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Forelæggelse af næste års budget.
6. Vedtagelse af næste års kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle
vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
9. Valg af registreret revisor.
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Se dog § 10
vedrørende vedtægtsændringer.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bare et enkelt medlem
kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens
beslutning eller når mindst 75 stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter motiveret begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest
3 måneder efter begæringens fremsættelse, og indkaldes efter samme
regler som ordinær generalforsamling.
Et medlem kan vælges, selvom vedkommende ikke er til stede,
såfremt der ligger en skriftlig accept fra den pågældende.

§5

BESTYRELSEN:
Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer,
sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem, hvoraf 2 bestyrelsesmedlemmer
er ansat eller tidligere ansat ved Roskilde Kommune.
Alle valg gælder for 2 år, genvalg er muligt.
Formanden og sekretæren, samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige
år.
Kassereren og næstformanden vælges i ulige år.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Klubben tegnes af formanden, næstformanden og kassereren. I
tilfælde af formandens fravær, tegnes klubben af næstformanden samt
kassereren.
Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige ad hoc udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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§6

UDVALG:
Til at bistå bestyrelsen i det praktiske arbejde, vælges hvert år på
generalforsamlingen et udvalg for hver idrætsgren i den kommunale
del af klubben.
Alle valg gælder for 1 år.
Udvalgene konstituerer sig selv.
Alle udvalg er til enhver tid ansvarlige overfor, og underlagt
bestyrelsen.

§7

REGNSKAB:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af en registreret revisor, der vælges på den
ordinære generalforsamling hvert år.
Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Kontingenter opkræves af kassereren.

§8

TEGNINGSREGLER:
Klubben tegnes af formanden, næstformanden og kassereren.
Kassereren har gennem driftsbudgettet og klubbens egne projekter,
dispositionsret inden for rammerne af de budgetter, der er forelagt
bestyrelsen og godkendt på seneste generalforsamling.
Der KAN IKKE optages lån uden den samlede bestyrelses
godkendelse, og lånet skal underskrives af formand, næstformand og
kassereren.

§9

REFERAT:
Over det på generalforsamlingen og på bestyrelsesmøder passerede,
føres der referat af sekretæren, som sender referatet til
bestyrelsesmedlemmerne som en låst fil uden mulighed for rettelser.

§ 10

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING:
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling når mindst
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
Skal klubben opløses, kan dette kun ske, såfremt 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer i klubben stemmer herfor på en
generalforsamling.
Hvis ikke, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Hvis klubben bliver opløst, beslutter bestyrelsen til hvilke
sundhedsfremmende og/eller velgørende formål, hvortil alle midler fra
klubben skal tilgå.
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