
 

Vedtægter for Auning Motions Klub 
  

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted 

1.1.     Klubbens navn er Auning Motions Klub. Forkortes til AMK  

1.2.     Klubbens hjemsted er Norddjurs Kommune.  

 

§ 2. Klubbens vision – det vi stræber efter 

2.1.     Klubbens vision er at skabe fysisk velvære for den enkelte gennem motion. 

 

§ 3. Klubbens mission – det klubben gør for medlemmerne  

3.1.     At gennemføre forskellige former for motionstræning. 

3.2.     At planlægge motionstræning i forskellige sværhedsgrader. 

3.3.     At arrangere klubaftener med et ”motionsfagligt” indhold. 

3.4.     At fremme det sociale sammenhold og kammeratskabet i klubben.  

3.5.     At motivere til deltagelse i motionsarrangementer. 

3.6.     At forhandle attraktive fordele for medlemmerne. 

3.7.     At etablere og drive en informativ hjemmeside for medlemmerne. 

3.8.     At bestyrelsen arrangerer kurser og uddannelse på alle niveauer. 

 

§ 4. Klubbens ledelse  

4.1.     Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at klubbens vision og mission føres ud i livet. 

4.2.     Bestyrelsen er ansvarlig for at skabe en økonomisk forsvarlig drift. 

4.3.     Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil.  

4.4.     Bestyrelsen består af minimum 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 

økonomiansvarlig.  

4.5.     Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. 

4.6.     Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til givne opgaver.  

4.7.     Bestyrelsen har ansvaret for afvikling af klubaftenerne 

4.8.     Medlemmerne i Bestyrelsen skal være økonomisk myndige og skal være fyldt 18 år.  

4.9.     Bestyrelsen varetager klubbens forhandlinger med offentlige myndigheder. 

4.10.   Bestyrelsen kan søge samarbejde med, eller medlemskab i andre klubber, foreninger, forbund eller 

sammenslutninger, hvis formål er foreneligt med Auning Motions Klubs vedtægter.  

 

§ 5. Generalforsamlingen 

5.1.     Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.  

5.2.     Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt - normalt i marts måned. 

5.3.     Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal, når medlemmerne er underrettet 

senest 14 dage før mødets afholdelse.  

5.4.     Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske via e-mail eller pr. post.  

5.5.     Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 

senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

5.6.     7 medlemmer af klubben kan kræve et ekstraordinært generalforsamling. Bestyrelsen indkalder. 

5.7.    De fremmødte på generalforsamlingen kan afsætte Bestyrelsen og vælge en ny bestyrelse, hvis 

medlemmerne skønner at bestyrelsen ikke fremmer klubbens vision, mission eller ikke udviser en forsvarlig 

økonomisk drift. 

5.8.     Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i restance med medlemskontingentet, passive 

medlemmer har ikke stemmeret. 

5.9.     Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde.  

5.10.   Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der skal foretages skriftlig afstemning, når blot et 

medlem ønsker det.  

5.11.   På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen en mundtlig rapportering om året der er gået. Dagsorden 

for generalforsamlingen skal omfatte mindst følgende punkter:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger beretning  

3. Aflæggelse af revideret regnskab  

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg til bestyrelsen og revisor (formand i lige år, andre i ulige år).  

7. Eventuelt  



 

§ 6. Optagelse af medlemmer  

6.1.     Som medlemmer af Auning Motions Klub kan optages enhver som kan tilslutte sig klubbens vedtægter.  

           For unge under 14 år kræves skriftligt tilsagn fra forældre eller værge.  

6.2.     Optagelse er gyldig når kontingentet er indbetalt til klubben.  

 

§ 7. Kontingent  

7.1.     Kontingent fastsættes for et år af gangen på generalforsamlingen i marts. Der kan aftales differentieret 

kontingent for flere i samme husstand, unge og passive medlemmer.  

7.2.     Kontingent betales for en hel sæson, der går fra 1. januar til 31. december.  

 

§ 8. Udmeldelse – eksklusion  

8.1.     Udmeldelse af klubben stiles skriftligt til bestyrelsen. 

8.2.     Ved udmeldelse vil indbetalt kontingent ikke blive refunderet.  

8.3.     Udelukkelse af et medlem kan besluttes af bestyrelsen. Udelukkelse foretages ved kontingentrestance eller 

ved anden gæld til klubben eller når et medlem ved sin opførsel skader klubbens virke og omdømme. 

Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende generalforsamling.  

 

§ 9. Tegningsret  

9.1.     Klubben tegnes af formanden eller økonomiansvarlig samt en fra bestyrelsen.  

9.2.     Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer, der varetager særlige opgaver.  

 

§ 10. Regnskab  

10.1.   Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  

10.2.   Den økonomiansvarlige er ansvarlig for at klubbens regnskab føres på betryggende vis, og udarbejder 

periodiske regnskaber. 

10.3.   Klubbens midler, bortset fra en passende beholdning, skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut i klubbens 

navn.  

10.4.   Den økonomiansvarlige udarbejder et årsregnskab, omfattende driftsregnskab og status. Regnskabet 

færdiggøres til revision senest d. 20. januar, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen 

senest d. 20. februar.  

 

§ 11. Vedtægtsændringer  

11.1  Vedtægtsændring kan ske en gang årligt på generalforsamlingen eller en ekstraordinært generalforsamling. 

11.2  Forslag til ændring skal være bestyrelsen i hænde senest 1. måned før mødets afholdelse.  

11.3  Vedtagelse af ændringer skal 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for vedtagelse. 

 

§ 12. Klubbens opløsning  

12.1.   Klubben kan opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, ved 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger stemmer for klubbens opløsning. Indkaldelser med dette punkt skal gøres skriftligt til 

alle medlemmer.  

12.2.   Ophører foreningen at eksistere, skal eventuel formue anvendes til almennyttigt formål i lokalområdet. 

Generalforsamlingen træffer beslutning herom. 

 

  

 

  

 

Vedtaget på generalforsamlingen, den 7. januar 2010. 

 

§ 4.4 om klubbens ledelse revideret 2.11.11 på en ekstraordinær generalforsamling 

 


