Vedtægter for Det Frie Kompagni Sport
Version: 18.02.2016

Paragraf 1: Forenings navn og hjemsted
Foreningens navn er Det Frie Kompagni Sport og den hører hjemme i Odense Kommune.
Navnet Det Frie Kompagni Sport er forbeholdt foreningens medlemsfællesskab og må ikke benyttes af
enkeltmedlemmer.

Paragraf 2: Formål
Formålet med Det Frie Kompagni Sport er at skabe frie men faste fysiske rammer for at kunne dygtiggøre
og udvikle sig inden for sporten Buhurt, hvor målet er at levere så mange kæmpere som muligt til det
danske landshold.

Paragraf 3: Medlemskab
Stk. 1: Indmeldelse
Medlemskab af foreningen kan søges af enhver med interesse for sporten buhurt.
Indmeldelse kan ske efter personlig samtale med et medlem af bestyrelsen.
For at opnå medlemskab skal man være myndig.
Stk. 2: Udmeldelse
Udmeldelse foregår ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og effektueres ved førstkommende hverdag.
Utilbørlig opførsel og misbrug af foreningens navn kan medføre eksklusion.
Ejendomme som er skabt eller købt til foreningen skal tilgå foreningen ved udmeldelse, medmindre en
enstemmig bestyrelse ønsker at give eller sælge det til medlemmet som udmeldes.
Stk. 3: Medlemskab/kontingent
Kontingent: pt. 100 kr. pr. md.
Kontingent studerende: 50 kr. pr. md.
Foreningen har to former for medlemskab.:
- Kæmper
- Hjælper
Medlemsskabet betales forud per kvartal (hver 3. måned) og bliver gennemgået af kasseren. Ved
manglende betaling mister man sit medlemskab, og medlemmet har derefter selv ansvar for
genindmeldelse.

Træder i kraft fra 2. kvartal 2016.

Paragraf 4: Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden den 01.07. Indkaldelsen skal ske med mindst
3 ugers varsel.
Dagsorden offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.
Stemmeret har alle aktive kæmpere.
Stk. 1: Dagsorden til generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde disse punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste års budget.
4. Fastsættelse af kontingentets størrelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
a) Formand (vælges for et år af gangen).
b) Næstformand (vælges for et år af gangen).
c) Kasserer (vælges for et år af gangen).
e) Menigt medlem 1 (vælges for et år af gangen).
f) Menigt medlem 2 (vælges for et år af gangen).
7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
8. Eventuelt.
Stk. 2: Ledelse af en generalforsamling
Generalforsamlingens ledelse:
Der vælges en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvor også referat af forhandlingerne indføres, i det
omfang dirigenten finder det nødvendigt.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en
tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Stk. 4: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer går ind for forslaget, eller ved bestyrelsens enstemmighed: 5/5.
Stk. 5: Stemme gyldighed
Der kan afgives stemme fysisk samt audiovisuelt via fx telefon eller VOIP services som fx Skype.

Paragraf 5: Arbejdsgang
Alle aktiviteter i forenings regi som ønskes arrangeret, skal godkendes af bestyrelsen ved at 3
bestyrelsesmedlemmer godkender forslaget.
Alle udgifter for foreningen skal godkendes af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal
være Kasseren.

Paragraf 6: Regnskab
Stk. 1: Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskab bekendtgøres 8 dage før generalforsamling, og forelægges
den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Intet medlem hæfter personligt for foreningens midler.

Paragraf 7: Opløsning af foreningen
Opløsning af Det Frie Kompagni Sport kan kun besluttes ved to på hinanden følgende og med 14 dages
mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget.
Overskud ved opløsning af foreningen går til almennyttige formål besluttet ved den opløsende
generalforsamling.

Paragraf 8: Foreningens opbygning
Stk. 1: Bestyrelsen
Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle formål. Herunder
afholdelse af arrangementer, kontraktskrivning, opvisningsaftaler etc.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, menigt medlem 1 og menigt
medlem 2.

Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen.
Vedtægter gældende fra d. 19.06.2015.
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