VEDTÆGTER FOR
GUDENÅDALENS GREYHOUND KLUB
$ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Gudenådalens Greyhound klub, i det følgende kaldet
GGK,og har hjemme på den til enhver tid siddende formands adresse.
$ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for og udbredelsen af
hundevæddeløb, herunder at drive Midtjysk Greyhound Stadion i Bjerringbro.
$ 3. Medlemmer
Alle med interesse for foreningens virke kan tegne medlemskab af GGK.
Der er 3 medlemsskabstyper: Enlig-, familie- og støttemedlemsskab.
Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem og har effekt efter bestyrelsens
godkendelse og indbetaling af kontingent. Udmeldelse skal ske skriftlig til et
bestyrelsesmedlem og kan ske uden særlig varsel. Man skal dog have været
medlem i 3 måneder før stemmeberettigelse opnåedes. Der opkræves et gebyr
ved genindmeldelse.
$ 4. Kontingent
Kontingentet gælder for et kalenderår og dets størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Opkrævningsform og betalingsvilkår fastsættes af den til
enhver tid siddende bestyrelse.
$ 5. Udelukkelse
Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest inden udgangen af januar
måned, har vedkommende slettet sig selv. Der opkræves et gebyr ved
genindmeldelse.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis denne ved ord eller handling har
skadet klubbens interesser eller anseelse. Udelukkelsen skal behandles på den
førstkommende generalforsamling, hvor der skal være minimum 2/3 flertal for
udelukkelsen for at den forsat er gældende.
$ 6. Foreningens ledelse
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer
( formand. næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem ) og 2
suppleanter, der vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Formand, kasserer og næstformand vælges direkte på generalforsamlingen,
resten af bestyrelsen konstituerer sig selv.
Valget gælder for en 2 årig periode. Formanden og bestyrelsesmedlemmer
vælges på ulige årstal, kassereren og næstformanden vælges på lige årstal.
De 2 suppleanter er på valg hvert år.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og er beslutningsdygtig, når
et flertal er til stede og der har været behørig indkaldelse til alle. Suppleanter
har møderet ved bestyrelsesmøderne.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, herunder banedirektorat og
løbsledelse. Den ansvarlige for et hvert udvalg skal være medlem af GGK.
$ 7. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret og revideret regnskab skal forelægges
generalforsamlings til godkendelse

$ 8. Forpligtelser
For forenings forpligtelser hæfter alene dennes formue. Bestyrelsen kan ikke
træffe beslutninger, der går udover denne.
$ 9. Revision
Regnskabet revideres af en revisor eller dennes suppleant, begge valgt på
generalforsamlingen.
$ 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november
måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Enlig medlemskab har 1 stemme, familiemedlemsskab har 2 stemmer, og begge
er ved fremmøde. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. Medlemmerne kan
lade sig repræsentere ved fuldmagt.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog efterfølgende
paragraffer)og afstemning skal være skriftlig hvis blot et medlem ønsker dette.
Dagorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetæller
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af regnskab
• Indkommende forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg til bestyrelse og revision
• Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal tillige finde sted når mindst 2/3 af foreningens medlemmer indsender
skriftlig anmodning herom.
§ 11. Forbundsforhold
GGK er medlem af hovedforbundet DHV med 3 repræsentanter, som
generalforsamlingen udpeger, hvoraf den ene skal være løbsmanageren. Hvis
der mangler kandidater, så udpeger bestyrelsen repræsentanterne.
$ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede
og får først virkning efter generalforsamlingens afslutning.
$ 13. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særligt indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves en majoritet for opløsning på mindst 2/3 af de
afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Foreningens værdi ved opløsning tilfalder almennyttige formål indenfor Viborg
Kommune.
Nærværende vedtægter er tiltrådt på generalforsamlingen d. 28/11 2015

