SportsKollektivet
v/ Formand Lars Vincent Pedersen
Chr. Richardts Vej 8, 3.tv.
1951 Frederiksberg C

Vedtægter
(Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. maj 2021)

NAVN
§ 1. Klubbens navn er SportsKollektivet. Afdelinger i klubben er Skate, Ski & Surf.
Stk. 1. Klubbens hidtidige navne Copenhagen Sports Club, Copenhagen Inline Club, Copenhagen Ski Club og
Copenhagen Surf Club bevares som binavne af hensyn til kontinuitet og gældende aftaler.
HJEMSTED
§ 2. Klubben, der er stiftet 1/5 2001, har hjemsted på Frederiksberg kommune. Klubbens adresse er den til
enhver tid siddende formands adresse.
FORMÅL
§ 3. Klubben er en multisports-forening, og dens formål er gennem aktiv udøvelse af aktiviteterne i klubben,
dens afdelinger og anden kulturel virke at fremme medlemmernes og almenhedens vilkår og muligheder for
at dyrke disse sportsgrene og dermed tilknyttede aktiviteter.
Stk. 2. SportsKollektivet Skate har til formål gennem aktiv udøvelse af rulleskøjteløb og anden kulturel virke
at fremme medlemmernes og almenhedens vilkår og muligheder for at dyrke rulleskøjteløb og dermed
tilknyttede aktiviteter
Stk. 3. SportsKollektivet Ski har til formål gennem aktiv udøvelse af skiløb og anden kulturel virke at fremme
medlemmernes og almenhedens vilkår og muligheder for at dyrke skiløb og dermed tilknyttede aktiviteter.
Stk. 4. SportsKollektivet Surf har til formål gennem aktiv udøvelse af surf og anden kulturel virke at fremme
medlemmernes og almenhedens vilkår og muligheder for at dyrke surf og dermed tilknyttede aktiviteter.
ORGANISATIONER
§ 4. Foreningen er medlem af de organisationer, som bestyrelsen vurdere kan fremme foreningens formål.
Disse medlemskaber skal til enhver tid fremgå på foreningens hjemmeside, og ind- og udmeldelse
annonceres til medlemmerne.

MEDLEMSKAB
§ 5. Som aktive medlemmer i SportsKollektivet kan optages enhver der kan bidrage til klubbens formål og
virke. Enhver kan optages som passiv medlem. Som støttemedlem kan optages enhver, der ønsker at støtte
klubben finansielt eller på anden måde.
Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til formandens adresse. Der vil ikke blive refunderet indbetalt kontingent
for den resterende del af kontingentperioden.
Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan et medlem ekskluderes, såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer
herfor. Det ekskluderede medlem skal have adgang til kontradiktion overfor bestyrelsen og kan kræve
afgørelsen udsat til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, jf. §§ 9 og 10, hvor eksklusionen
skal vedtages med 2/3 dels flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, jf. § 9, stk. 4.
Stk. 4. Det er en forudsætning for medlemskab, at der er betalt kontingent for den pågældende
kontingentperiode. Eksisterende medlemmer vil blive påmindet om kontingentforpligtigelsen efter
generalforsamlingen; de, der ikke indbetaler kontingent efter 2. påmindelse, betragtes som udmeldte.
Medlemmer, der i øvrigt er i restance overfor klubben, kan efter 2 påmindelser ekskluderes efter stk. 3.
Stk. 5. En enstemmig bestyrelse kan udpege personer som klubben i særlig grad vil hædre som
æresmedlemmer. Til optagelse som æresmedlemmer kan indstilles personer, der på særlig fortjenstfuld
måde har gavnet klubben og/eller sporten og har fremmet dens formål via en ekstraordinær og uegennyttig
indsats. Æresmedlemmer er kontingentfrie; Herudover er æresmedlemmer pålagt samme pligter og
rettigheder som aktive medlemmer. Udnævnelsen af æresmedlemmer skal annonceres til klubbens
medlemmer.
KONTINGENT & REGNSKAB
§ 6. Foreningens medlemskontingent(er) fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Kontingentperioden er den 01/07 til den 30/06. Kontingentet forfalder hvert år den 01/07 eller 14 dage efter
indmeldelse i klubben. Regnskabsåret løber fra den 1/1 til den 31/12.
§ 6 a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, jf. § 6, en fine. Bestyrelsen skal inden den 1/3 afgive
driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31/12 til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges
den ordinære generalforsamling til orientering (evt. godkendelse) og skal ved forelæggelsen være forsynet
med revisorens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status gøres tilgængeligt for medlemmer på foreningens hjemmeside og fremsendes
elektronisk sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 6 b. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen en revisor. Revisoren skal hvert år
mellem den 1/3 og 15/3 gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 6 c. På generalforsamlingen kan der, såfremt medlemmerne skønner det nødvendigt, vælges en kritisk
revisor for en periode af 1 år af gangen, der skal foretage kritisk revision.
Stk. 2. Bestyrelsen kan i den sidste ¼ af en kontingentperiode beslutte, at personer, der for første gang
melder sig ind i klubben i denne periode, skal betale et reduceret kontingent for medlemskab frem til
kontingentperiodens udløb.
Reduktionen, der maksimalt kan være på 50%, skal vedtages af en enig bestyrelse og offentliggøres på
hjemmesiden.
LEDELSE
§ 7. Foreningen ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 4 medlemmer: en formand, en
kasserer/næstformand, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem, der alle vælges på
generalforsamlingen for perioder af 2 år.
Valg kan ske for perioder på et år, såfremt dette er nødvendigt for at kunne overholde stk. 3.
Stk. 2. Der vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen, der om nødvendigt kan indtræde i
bestyrelsen. Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen, har bestyrelsen mulighed for at konstituere sig selv
på ny.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Stk. 3. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen er to af de fire medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år,
således at der i lige år skal vælges en formand og en sekretær, og der i ulige år skal vælges en
kasserer/næstformand og et menigt bestyrelsesmedlem.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer - heriblandt formanden eller næstformanden - er til stede.
HÆFTELSE
§ 8. Foreningens og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt, for forpligtelser indgået for og af
foreningen. For sådanne forpligtigelser hæfter alene foreningen med dennes formue. Foreningens
medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

GENERALFORSAMLING
§ 9. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april.
Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage før via e-mail eller personligt brev til medlemmernes
registrerede adresser.
Stk. 2. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt generalforsamlingen afholdes fysisk, både fysisk og digitalt, eller kun
digitalt.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan fremsættes af ethvert medlem. Forslag,
der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
afholdes.
Stk. 4. Alle aktive medlemmer har ret til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert aktivt
medlem har én stemme. Passive medlemmer og støttemedlemmer har ret til at møde på
generalforsamlingen men har ikke ret til at afgive stemme.
Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede, dog kræves der til udelukkelse af et medlem eller ændring af nærværende vedtægter
flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, jf. § 11.
Stk. 6. På generalforsamlingen foregår afstemning ved almindelig håndsoprækning, medmindre et eller flere
medlemmer - i forbindelse med afstemningen - anmoder om, at der foretages skriftlig afstemning. Såfremt
blot et enkelt medlem anmoder herom skal afstemning ske skriftligt og anonymt. Såfremt der ved
afstemning opstår stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 9 a. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referant
Aflæggelse af årsberetning.
Forelæggelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse jf. § 7.
Valg af revisor.
Eventuelt valg af 1 kritisk revisor.
Eventuelt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 10. En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

VEDTÆGTS-ÆNDRINGER
§ 11. Enhver ændring af disse vedtægter kan kun foretages, såfremt der er 2/3 flertal for ændringen på en
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
TEGNING
§ 12. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige enkeltpersoner til at tegne foreningen på
enkelte nærmere definerede områder. Dispositioner, der påfører foreningen en udgift på mere end 500,-,
skal dog altid være påtegnet af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene altid skal være formanden
eller kassereren.
OPLØSNING
§ 13. Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For at
beslutning om opløsning kan træffes kræves det, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er tilstede. Et forslag om opløsning kan alene vedtages, såfremt mindst 9/10 af de fremmødte
stemmeberettigede er for forslaget.
Stk. 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede.
Stk. 3. Ved opløsning skal der på generalforsamlingen ligeledes træffes beslutning om, hvorledes der skal
forholdes med klubbens formue.

