Dansk Krolf Union
Vedtægter

§ 1. Navn
Unionens navn er Dansk Krolf Union, DKU.

§ 2. Formål
DKUs formål er at fremme og udvikle krolfsporten både nationalt og internationalt,
samt at fremme socialt samvær og den enkeltes trivsel.

§ 3. Hjemsted
Unionens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 4. Associeringsaftaler
Unionen kan være medlem af andre organisationer.

§ 5. Medlemsforhold
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

DKU består af klubber der tilslutter sig DKUs formål.
Klubberne har enkeltpersoner som medlemmer.
Afgørelse om optagelse træffes af bestyrelsen.
Afgørelse om eksklusion træffes af generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er DKUs højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i marts/april måned. Generalforsamlingen indkaldes med
mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af brev til klubbernes formænd.
Stk. 2. Stemmeberettigede ved DKUs generalforsamling er:
1 delegeret fra klubberne.
For klubber med mere end 50 krolfspillende medlemmer pr. 31/12 året før,
yderligere 1 delegeret.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte :
Valg af stemmetællere.
Valg af protokolfører.
Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning.
Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budgetforslag til godkendelse.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Indkomne forslag.
Valg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år.
I lige år er 3 medlemmer på valg og i ulige år er 2 på valg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af bilagskontrollant, der vælges for 1 år.
Valg af bilagskontrollantsuppleant.
Valg af ordensudvalgsmedlemmer, der vælges for 2 år.
I lige år er 2 medlemmer på valg og i ulige år er 1 på valg.
Valg af 2 suppleanter til ordensudvalget.
Eventuelt.
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Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DKUs formand
i hænde senest 1. februar.
Stk. 5. Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag
skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Valg til bestyrelse sker ved skriftlig afstemning. Alle afgørelser, med undtagelse
af vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt flertal. Afstemninger sker ved
håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.
Kun fremmødte har stemmeret.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst en fjerdedel af
medlemsklubberne fremsætter skriftligt begrundet ønske om det, eller når bestyrelsen
finder det nødvendigt.

§ 8. Bestyrelsen
Stk. 1. Unionens daglige ledelse og højeste myndighed mellem 2 generalforsamlinger
er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og konstituerer sig selv med
formand og næstformand, senest 2 uger efter generalforsamlingen.
Stk. 2. Kasserer/sekretær kan vælges uden for bestyrelsen.
Stk. 3. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, skal der foretages valg om posten ved
førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamling, øvrige møder og vigtige
begivenheder inden for unionen.
Stk. 3. Bestyrelsen repræsenterer unionen udadtil og fører forhandlinger med offentlige
myndigheder, samarbejdende organisationer m.m. samt indgår aftaler, herunder
økonomiske.

§ 10. Tegningsret
Unionen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. I tilfælde af
formandens fravær tegnes unionen af næstformanden i forening med 1 medlem af
bestyrelsen.

§ 11. Aktivitetsudvalg
Stk. 1. Et aktivitetsudvalg kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet dog
mindst et udvalgsmedlem skal være medlem af bestyrelsen. Et aktivitetsudvalg
fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsudvalg til løsning af andre konkrete opgaver.

§ 12. Ordensudvalg
Dokumentet ”Love for DKU’s ordensudvalg” indeholder de specificerede regler for
dette udvalg.
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§ 13. Regnskab
Unionens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet kontrolleres af den på
generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.

§ 14. Hæftelse
Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser.

§ 15. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stk. 2. Beslutning om sammenslutning med, medlemskab i eller optagelse af andre
organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 16. Opløsning
Stk. 1. Beslutning om opløsning af Dansk Krolf Union træffes på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
Stk. 2. På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved den anden
generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.
Stk. 3. I tilfælde af unionens opløsning, skal der på den sidste generalforsamling træffes
beslutning om anvendelsen af unionens eventuelle formue i henhold til unionens
formålsparagraf.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. februar 2004
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