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§1
NAVN OG HJEMSTED
1a.

Foreningens navn er PULS 96

1b.

Foreningen er hjemmehørende i Ballerup Kommune.
§2

FORMÅL
2a.
Foreningens formål er at samle interesserede fra Ballerup og omegn om
foreningens to hovedaktiviteter motion og atletik. Foreningens aktiviteter tager
udgangspunkt i fællesskabets interesser.
Foreningen kan endvidere tænkes at optage andre aktiviteter, såfremt omstændighederne
taler derfor.
2b.

Foreningen er uden tilknytning til noget politisk parti.
§3

MEDLEMMER
3.

Anmodning om optagelse som medlem i foreningen rettes til bestyrelsen.
§4

MEDLEMSFORPLIGTIGELSE
4a.
Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde dens love og de
reglementer og bestemmelser, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde formålstjenlige at
opretholde til ordenens overholdelse såvel på idrætspladsen som i de af foreningen
benyttede lokaler.
4b.
Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde sådanne love, vedtægter og
reglementer for forbund m.fl., som foreningen til enhver tid måtte mene det formålstjenligt
at stå som medlem af.
4c.
Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, konkurrence og på offentlige
steder, når foreningen repræsenteres, at udvise sømmelig optræden.
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4d.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse før udgangen af en
kontingentperiode.
§5
KARANTÆNE OG EKSKLUSION
5a.
Idrætspladsen, klub- og træningslokaler er underlagt bestyrelsens ansvar. Utilbørlig
omgang med inventar disse steder kan medføre erstatningskrav efter bestyrelsens
vurdering. Overtrædelse af nærværende paragraf kan medføre midlertidig udelukkelse af
klubben.
5b.
Særlig grov overtrædelse af foreningens vedtægter kan medføre eksklusion ved
bestyrelsesbeslutning. Dog er et bestyrelsesmøde, hvor behandlingsemne er eksklusion
kun beslutningsdygtigt, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er skriftligt underrettet 8 dage
forinden mødet, med opgivelse af hvem, der ønskes ekskluderet. Ved et sådant møde er
der mødepligt.
5c.
Eksklusionen kan kun foretages, når mindst 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne
stemmer for den.
5d.
Et ekskluderet medlem kan indanke afgørelsen for en ordinær/ekstraordinær
generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter indankelsen.
§6
KONTINGENT
6a.

På hver ordinær generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til kontingent for
veteraner og motionister gældende for året, der følger efter generalforsamlingen.
Veteraner og motionister betaler ens kontingent.

6b.

Kontingentet betales års/halvårsvis (efter eget valg) forud med forfald 1. januar
samt evt. 1. juli.

6c.

Kontingentet er forfaldent til betaling senest henholdsvis den15. januar og den 15.
juli.

6d.

Medlemmer, som på generalforsamlingen ikke har betalt for indeværende periode,
har hverken tale- eller stemmeret.

6e.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent den 15. januar/15. juli får 14 dage til at
bringe forholdet i orden. Er vedkommende stadig i restance, slettes hun/han af
medlemslisten uden yderligere meddelelse.
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§7
KLUBBENS ANSVAR
7a.
Al udøvelse af atletik og anden sport i klubben sker for udøverens egen regning og
risiko.
§8
8a.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

8b.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned
efter bestyrelsens nærmere bekendtgørelse med følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af 2 stemmetællere.

3.

Formandens beretning og godkendelse af beretning.

4.

Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.

5.

Bestyrelsens gennemgang af aktivitetsplanlægning for det kommende år.

6.

Kassererens fremlæggelse af budget for det kommende år.

7.

Godkendelse af aktivitetsplanlægning.

8.

Godkendelse af budget.

9.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

10.

Indkomne forslag.

11.

Valg af:
a.

Formand.

b.

Kasserer.

c.

Sekretær.

d.

1 bestyrelsesmedlem (næstformand).

e.

1 revisor.

f.

1 revisorsuppleant
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12.

Eventuelt.

8c.
I tilfælde af varigt forfald fra et af ovennævnte valgte medlemmer supplerer
bestyrelsen sig indtil næste generalforsamling.
8d.

Alle valg er for 1 år.

8e.
Stemme- og taleret har alle de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. (Se
dog § 6d.). Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været medlem i 30 dage.
8f.
Valgbare er kun de fremmødte medlemmer, med mindre der forelægges en skriftlig
erklæring fra en kandidat, om at vedkommende er villig til at modtage valg.
8g.
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger foretages af
bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer.
8h.
Forslag, der ønskes bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal senest 14
dage inden generalforsamlingens afholdelse være indsendt skriftligt til formanden.
8i.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt blot et medlem ønsker dette.

8j.
Årsberetning, revideret regnskab, foreningens budget og indkomne forslag
udsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen til alle medlemmer.
8k.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anmoder derom, eller
når der afleveres en skriftlig motiveret begæring underskrevet af mindst 1/3 af klubbens
medlemmer til bestyrelsen. Senest 4 uger efter modtagelse af begæringen skal
generalforsamlingen afholdes.
8l.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, for
lovændringer samt sager vedrørende eksklusion kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed er et forslag forkastet.
8m. Bestemmelse om opløsning af PULS 96 kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt generalforsamling.
På generalforsamlingen fordres 5/6 - fem sjettedele - af de afgivne stemmer til
gyldig beslutning.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om anvendelsen af klubbens midler og
egendele herunder evt. formue, der i alle tilfælde skal anvendes til almennyttigt formål
indenfor børne- og ungdomsidrætten i Ballerup Kommune.
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§9
LEDELSE
9a.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:
Formand.
Kasserer.
Sekretær.
1 bestyrelsesmedlem.

9b.

Formanden eller kassereren har tegningsretten af foreningen.

9c.
Bestyrelsen er bemyndiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, at træffe
alle afgørelser og at udstede bestemmelser for klubbens almindelige drift.
9d.
Bestyrelsens møder ledes af formanden. Beslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
9e.

Bestyrelsen fordeler selv årets arbejdsopgaver imellem sig.

9f.

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde mindst 2 gange årligt.

9g.

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
§ 10

ÆRESMEDLEMMER
10.

Udnævnelse af æresmedlemmer og tildeling af hædersbevisninger vedtages af
bestyrelsen.
§ 11

MEDLEMSKAB AF ANDRE FORBUND
11.
Klubben skal være medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF) og Danske Gymnastik& Idrætsforeninger (DGI) og forpligter sig til at følge disses love.

