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KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED:
§ 1.
Klubbens navn er Gentofte Curling Club, forkortet GCC.
§ 2.
Klubbens hjemsted er Gentofte Kommune.
KLUBBENS FORMÅL:
§ 3.
Det er klubbens formål at fremme curlingsporten, og gennem afholdelse af træning og
turneringer at skabe en klub i Gentofte Kommune for alle med interesse for curling og
samtidig understøtte det nationale arbejde på både senior-, junior- og eliteplan.
OVERORDNEDE ORGANISATIONER:

§ 4.
Klubben skal være medlem af Dansk Curling Forbund.
MEDLEMSOPTAGELSE:
§ 5.
Alle der går ind for klubbens formål kan blive optaget som aktivt medlem. Man er
medlem af klubben når medlemskabet er registreret og kontingent er betalt.
§ 6.
Som passivt medlem kan enhver interesseret optages.
§ 7.
Personer, der har gjort en ekstraordinær bemærkelsesværdig indsats for klubben kan
optages som æresmedlem. Dette kan ske ved indstilling til klubbens bestyrelse af
mindst to aktive medlemmer, og skal herefter godkendes på generalforsamlingen
med mindst 2/3 flertal.
Æresmedlemmet er kontingentfri på livstid.
MEDLEMSFORPLIGTELSE:
§ 8.
Ethvert medlem skal efter bedste evne arbejde i klubbens interesse og tillige virke for
tilslutning til denne. Ethvert medlem skal desuden respektere klubbens generelle
regler for brug af klublokaler, inventar, udstyr mv.
UDMELDELSE OG EKSKLUSION:
§ 9.

Ved udebleven betaling af det årlige kontingent betragtes medlemmet som udmeldt.

§ 10.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt det skønnes at denne ikke arbejder for
klubbens bedste eller ved anden overtrædelse af klubbens love.

§ 11.
Et ekskluderet medlem har ret til skriftligt at forlange at eksklusionen bliver prøvet
ved den efterfølgende generalforsamling
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§ 12.
Medlemmer kan skriftligt anmode bestyrelsen om at ekskludere et bestyrelsesmedlem
fra bestyrelsen eller en revisor. Den skriftlige anmodning skal være underskrevet af
minimum 50% af de aktive medlemmer.
KONTINGENTET:
§ 13.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 14.
Kontingentet skal være betalt ved sæsonens begyndelse (1. september). Er dette ikke
sket, fortabes retten til at deltage i klubbens arrangementer indtil den fulde
kontingentrestance er berigtiget.
§ 15.
Bestyrelsen har ret til at yde kontingentnedsættelse, samt kontingentfritagelse.
BESTYRELSEN:
§ 16.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
Formand, næstformand, kasserer, juniorrepræsentant samt 3 medlemmer.
§ 17.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således:
Formanden og to medlemmer de ulige år, Kasserer og 2 medlemmer de lige år. 2
suppleanter vælges for et år ad gangen. Juniorrepræsentant vælges for et år ad
gangen af og blandt klubbens juniorer. 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.
§ 18.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og den er beslutningsdygtig når,
mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Formanden eller næstformanden skal
altid være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
§ 19.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtigelser der påhviler foreningen.
§ 20.
I tilfælde af, et bestyrelsesmedlem varigt udtræder af bestyrelsen, indkalder
bestyrelsen en af de valgte suppleanter, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig.
§ 21.
Kun aktive medlemmer samt æresmedlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Dog kan medlemmer, der er rådgivere, advokater eller revisorer for fonde, selskaber,
foreninger el. lignende, som udlejer lokaler mm. eller som kontrollerer udlejer af
lokaler mm., som anvendes af klubben ikke vælges som medlem af bestyrelsen.
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GENERALFORSAMLINGEN:
§ 22.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
§ 23.
Ordinær Generalforsamling afholdes senest den 30. april og skal være indkaldt med
mindst 21 dages varsel.
§ 24.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
Afsender af forslag kan ikke fremstå anonymt.
Medlemmerne skal have kendskab til endelig dagsorden inkl. bilag senest 8 dage før
Generalforsamlingen.
Ændringer til stillede forslag, kan stilles på Generalforsamling.
§ 25.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2: Formandens beretning
3: Regnskab til godkendelse
4: Fremlæggelse af budget
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Indkomne forslag
7: Fremlæggelse af strategiplan
8: Valg af
A. Formand og to bestyrelsesmedlemmer ulige år
B. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer lige år
C. Juniorrepræsentant hvert år
D: 2 suppleanter hvert år
9: Valg af revisor og revisor-suppleant hvert år
10: Eventuelt.
.
§ 26
Stemmeret har kun aktive medlemmer, der har indbetalt det opkrævede kontingent
samt klubbens æresmedlemmer.
Et stemmeberettiget medlem kan repræsentere et andet stemmeberettiget medlem
med fuldmagt. Man kan kun medbringe én fuldmagt.
§ 27.
Enhver afstemning sker ved anonym stemmeafgivelse og simpelt stemmeflertal er
gældende.
Dette gælder dog ikke lovændringer, hvor mindst ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede skal stemme for lovændringen for at ændringen kan foretages
samt for opløsning af klubben, hvor §31 er gældende.
Og heller ikke ved valg af æresmedlem, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal
stemme for udnævnelsen til æresmedlem.
Medlemmer med flest stemmer er valgt
§ 28.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
såfremt mindst 1/4 af de aktive medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til
bestyrelsen med angivelse af omhandlingsemne.
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REGNSKAB:
§ 29.
Kassereren skal føre en kassejournal over samtlige udgifter og indtægter i klubben og
udfærdige et afsluttende regnskab, der skal forelægges bestyrelsen senest den 10.
februar.
Regnskabsåret er fra 1.1-31.12
§ 30.
Regnskabet skal revideres af de valgte revisorer med revisorpåtegning samt være
underskrevet af den samlede bestyrelse ekskl. suppleanter før det forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
OPLØSNING AF KLUBBEN:
§ 31.
Klubben kan ikke opløses, såfremt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer
for dennes beståen. I tilfælde af opløsning, tager generalforsamlingen bestemmelse
om afviklingen af forpligtelser og anvendelse af formue, dog skal en evt. formue
bruges til støtte af frivilligt arbejde inden for curling. Dette sidste kræves kun
almindeligt stemmeflertal.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. september 1975 og
senest revideret på Generalforsamlingen 25. maj 2021.
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