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Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub
Klubbens navn og Formål
§1
Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK).
Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune.
Klubben er stiftet den 1. januar 1941
§ 2.1
Klubbens formål er ved træning og konkurrence at fremme ishockeysporten og i øvrigt udvikle
medlemmernes færdigheder i skøjteløb. I øvrigt søger klubben efter bedste evne at foretage
sådanne dispositioner, der tjener formålet bedst muligt evt. gennem deltagelse i foreninger,
selskaber mv.
Medlemmer
§3
Som medlem kan optages enhver privatperson eller selskab, enten som passiv eller som aktiv, der
retter henvendelse herom. Bestyrelsen kan dog med 2/3 majoritet nægte at tage en anmodning
om optagelse til følge, ligesom bestyrelsen ved enstemmig beslutning kan ekskludere et medlem.
Passive medlemmer under 18 år eller medlemmer med mindre end 3 måneders medlemskab har
ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen i RIK bemyndiges til at give kontingentfrihed til trænere og kontraktspillere.
§4
Årskontingenter for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år af generalforsamlingen
under hensyn til de for året planlagte udgifter.
Årskontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen og skal være betalt senest den
1. juli. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, og manglende betaling af kontingent eller gebyr
medfører udelukkelse fra træning og kampe efter bestyrelsens beslutning.
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Udmeldelse eller ændring Aktiv/Passiv skal ske skriftligt til kassereren inden den 30. april.
Overskrides denne frist vil udmeldelsen/ændringen først få virkning for den følgende sæson, og
man er pligtig til at betale kontingent indtil da.
Bestyrelsen
§5
Klubbens bestyrelse består af formand og kasserer samt 3-5 øvrige medlemmer, der vælges på
generalforsamlingen, idet formanden og kassereren vælges særskilt. Bestyrelsen, der er ulønnet,
fordeler derudover selv sine pligter.
Kun klubbens medlemmer (aktive eller passive enkeltpersoner) kan vælges til eller varetage
foreningens tillidsposter såvel internt (bestyrelse, udvalg etc.) som eksternt (Idrætsunionen, SIU,
DIU el.lign.).
Bestyrelsesvalg gælder for en periode på 2 år. Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige år.
Endelig vælges til ekstern revisor en statsautoriseret eller registreret revisor. Dette valg er for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i beslutninger, der vedrører deres personlige
formueforhold eller formueforhold vedrørende deres nærmeste pårørende eller
selskaber/foreninger, hvori de deltager i ledelsen.
§6
Bestyrelsesmøde skal afholdes straks ved sæsonens begyndelse og kan i øvrigt indvarsles, når
formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt ved tilstedeværelse af mindst fire medlemmer.
Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, dog tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde
af stemmelighed.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Generalforsamling
§7
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Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afgør ved simpelt stemmeflertal de
forslag, der fremsættes i henhold til dagsordenen, dog kræves til vedtægtsændringer mindst 2/3
af de afgivne stemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afstemning skal ske skriftligt, hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer måtte forlange det.
Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere indenfor en budgetramme, der vedtages på hvert års
ordinære generalforsamling.
Klubben hæfter med sin formue for de forpligtigelser, som bestyrelsen på klubbens vegne har
indgået. Der påhviler således ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de klubben
påhvilende forpligtigelser.
Ethvert medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til brug under generalforsamlingen,
idet intet medlem kan repræsentere mere en 5 stemmer inkl. sin egen på en generalforsamling.
Medlemmer under 18 år kan ikke træffe beslutning af økonomiske art ved udnyttelse af deres
stemmeret på en generalforsamling.
Forældre eller værge til medlemmer under 18 år kan møde op på generalforsamlingen og afgive
stemme på vegne af medlemmet ved brug af fuldmagt.
§8
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. juli.
Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger:
a. Det reviderede regnskab til godkendelse.
b. Forslag til fastsættelse af kontingenter og gebyrer og budgettet for den kommende
sæson.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og revisor (jf. § 5):
c. Valg af formand/kasserer,
d. Valg af øvrig bestyrelse,
e. Valg af suppleant samt
f. Valg af revisor.
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6. Orientering om RIK’s deltagelse i foreninger og selskaber, hvori RIK deltager eller har
væsentlige samarbejdsaftaler.
7. Eventuelt.
Senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse skal bestyrelsen, enten ved brev eller
elektronisk, til medlemmerne bekendtgøre denne med angivelse af tid og sted.
Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal bestyrelsens eventuelle forslag jf. § 8 punkt 4 og 5
fremgå. Det reviderede regnskab samt forslag til budget jf. § 8 punkt 3 skal tilsendes ethvert
medlem på forlangende pr. brev og/eller elektronisk.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
kalenderdage inden generalforsamlingen.
§9
Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.
Foreningens regnskab skal være fremlagt i revideret stand hos formanden, på foreningens
sekretariat og/eller elektronisk senest 10 dage inden hvert års generalforsamling.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden 1
måned, når mindst 2/3 af de aktive medlemmer skriftlig overfor formanden forlanger det. Den
indkaldes af bestyrelsen med 7 dage varsel.
Tegningsregel
§ 11
Klubben tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Kassereren er dog bemyndiget til alene at tegne klubben for så vidt angår alle daglige, mindre og
økonomiske ikke-væsentlige og rutinemæssige dispositioner.
Vedtægtsændringer
§ 12
Ændring af klubbens vedtægter kan fremsættes på klubbens ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsættes skriftligt til klubbens

Vedtægter Rungsted Ishockey Klub pr. 7 juni 2012

Side 4 af 5

Rungsted Ishockey Klub
Medlem af Danmarks Ishockey Union
Member of Danish Ice Hockey Association

Stadionallé 11
2960 Rungsted Kyst
www.rik.dk
www.rik.dk/medlem
www.rik.dk/loeve
info@rik.dk
CVR.: 35 81 65 18

medlemmer i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen i overensstemmelse
vedtægternes bestemmelser herom.
Ændring af klubbens vedtægter kan ske ved tilslutning fra mindst 2/3 af stemmerne blandt de
fremmødte ved klubbens generalforsamling.
Opløsning af klubben
§ 13
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, hvor mindst
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Der kræves mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for at opløsning af klubben kan finde sted. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til
stede, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dags varsel, hvor bestemmelse da kan tages
med den ovennævnte majoritet, uanset de fremmødte medlemmers antal.
Ved beslutning om opløsning af RIK tilfalder foreningens formue Hørsholm kommune til
anvendelse til idrætslige formål for børn og unge i kommunen.

Revideret på generalforsamling af 07. maj 1998.
Revideret på generalforsamling af 24. maj 2003.
Revideret på generalforsamling af 25. maj 2004.
Revideret på generalforsamling af 25. maj 2004.
Revideret på generalforsamling af 05. dec. 2005.
Revideret på generalforsamling af 25. jan. 2010.
Revideret på generalforsamling af 07. juni 2012.
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