
Vedtægter for Odense Curling Club 

 

Klubbens navn og hjemsted. 

§ 1 

Klubbens navn er Odense Curling Club. 

Klubbens hjemsted er Odense. 

 

Klubbens formål. 

§ 2 

Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til curlingsporten på Fyn samt at give medlemmerne 

mulighed for i et engageret fællesskab at dyrke curling i overensstemmelse med de af Dansk Curling Forbund 

vedtagne regler. 

 

Overordnede organisationer. 

§ 3 

Klubben skal være medlem af Dansk Curling Forbund (DCuF). 

 

Medlemsoptagelse. 

§ 4 

Som medlem kan enhver interesseret optages. Medlemmerne registreres i klubben. Dog har bestyrelsen ret til 

at nægte optagelse, hvis det på grund af de fysiske rammer skønnes i klubbens interesse at begrænse antallet 

af medlemmer. 

 

Eksklusion. 

§ 5 

Bestyrelsen kan i helt ekstraordinære tilfælde beslutte at ekskludere et medlem, der har opført sig sådan, at 

medlemmet helt oplagt ikke har noget at gøre i klubben. 

 

Kontingent. 

§ 6 

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen træffer beslutning om, 

hvornår kontingentet skal være betalt. 

§7 

Såfremt et medlem er i kontingentrestance, kan vedkommende ikke deltage i klubbens eller DCuF’s 

arrangementer. 

 

Bestyrelsen. 

§ 8 

Bestyrelsen består af mindst 5 personer, som vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsens medlemmer afgår hvert andet år efter tur. Genvalg kan finde sted. Max. 2 medlemmer af 

bestyrelsen må være under 18 år. 

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for 1 år. 

§ 9 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

§ 10 

Personer, der er bestyrelsesmedlemmer i foreninger med konkurrerende interesser, kan ikke vælges til 

bestyrelsen i Odense Curling Club. 

§ 11 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 

bestyrelsen er til stede. 



Generalforsamling. 

§ 12 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

§ 13 

Ordinær generalforsamling afholdes i Odense hvert år inden 1. juni. 

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen skriftligt/elektronisk til medlemmerne senest 14 dage før. 

Indkaldelsen skal angive, hvilke sager der foreligger til behandling udover de faste punkter jvf. § 15. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst halvdelen af 

de stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af 

emne. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen. 

§ 14 

Ethvert medlem er berettiget til skriftligt at indgive forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. 

Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 15 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Det reeviderende regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Behandling og afstemning af indkomne forslag, jvf. vedtægternes §§ 13 og 14. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

§ 16 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt afgivet til et fremmødt medlem. Dog kan ingen afgive mere end 2 

stemmer efter fuldmagt. 

§ 17 

Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemning ske skriftligt, simpelt 

stemmeflertal er gældende. 

 

Regnskab. 

§ 18 

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 19 

Kassereren skal føre en kassebog over samtlige udgifter og indtægter i klubben og udarbejde et årligt 

regnskab. 

§ 20 

Regnskabet skal foreligge på generalforsamlingen med revisionspåtegning samt være underskrevet af 

kassereren, revisoren og formanden. 

§ 21 

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden. Dog har kassereren ret til at hæve midler på 

foreningens bankkonti og foretage udbetalinger i overensstemmelse med generalforsamlingens og 

bestyrelsens beslutninger og mod behørig dokumentation. 

 

Opløsning af klubben. 

§ 22 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særligt indvarslet 

generalforsamling. 

For at beslutning om opløsning kan vedtages, kræves det, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede 

medlemmer stemmer for opløsning. 



§ 23 

I tilfælde af opløsning, tager generalforsamlingen bestemmelse om afvikling af forpligtelser. 

Eventuel restformue overføres til SIKO. Curlingudstyr overføres til DCuF. 

 

Vedtægtsændringer. 

§ 24 

Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske efter forslag indbragt på en generalforsamling i 

overensstemmelse med §§ 13 og 14. 

For §§ 2, 22 og 24 gælder, at de kun kan ændres, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer 

stemmer for en ændring. 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. februar 1981. 

Ændringer af vedtægter er sket på ordinær generalforsamling den 12. marts 1982, ekstraordinær 

generalforsamling den 5. maj 1984, ordinær generalforsamling den 9. maj 1999, ordinær generalforsamling 

den 1. april 2001 og ordinær generalforsamling den 3. april 2012. 


