Dansk Polesportsforening – 04-04-2020

Vedtægter for foreningen
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Polesportsforening, forkortet DPSF.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
Foreningen er en del af International Pole Sports Federation, forkortet IPSF.

§ 2. Formål
Stk. 1 Foreningens formål:
Dansk Pole Sport Forening er frivilligt drevet af DPSF’s medlemmer, der er dedikeret til at fremme pole som
atletisk sport. DPSF vil arbejde for at fremme pole udvikling i hele Danmark og støtte enkeltpersoner,
foreninger og andre aktører i pole (alle stilarter) med den hensigt at forene Dansk pole industri.

§ 3. Ledelsesposter
Stk. 1. Foreningen består af en bestyrelse, bestående af:
DPSF’s President/Formand
DPSF’s Vice-President/Næstformand
DPSF’s Treasurer/kasserer
DPSF’s General Secretary/sekretær
Almindeligt bestyrelsesmedlem
Stk. 2. DPSF har opdelt Danmark i 5 regioner (http://urlen.dk/4Lf)
Der vil være en regionsrepræsentant for hver af de 5 regioner.
Stk. 3. Alle medlemmer af DPSF kan ansøge om at blive regionsrepræsentant ved at sende en ansøgning til
bestyrelsen. Hvert år, en måned inden generalforsamlingen, vælges/forlænges en repræsentant til
regionsposten. Aktuelle regionsrepræsentanter kan findes under fanen ”Bestyrelse” på foreningen
hjemmeside.

§ 4. Medlemskab
Stk. 1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter
sig foreningens formål

Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningen hjemmeside under fanen ”Bliv medlem”. Medlemskabet er først
gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af
indeværende år.
Stk. 4. Kontingentbeløbet er fastsat ved en generalforsamling og kan ændres. Kontingentet opkræves
forund for hvert regnskabsår.
Foreningens bestyrelse har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål.

§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med
mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden via mail til medlemmerne.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
Valg til bestyrelse
Valg af revisor

8. Eventuelt
Stk. 5 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er
kommet til formandens kendskab.

§ 7. Foreningens daglige ledelse og kontingent
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer.
Bestyrelsen vælges ved en generalforsamling for en treårig periode, således, at der hvert tredje år vælges
tre medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen for en treårig periode, således at der hvert
tredje år vælges en formand.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og
blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste
generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden – og i vedkommendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst
to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes
mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle er til stede. Stemmerne fordeles således at formanden har
to stemmer og øvrige medlemmer har en.
Stk. 7. Bestyrelses post er først gyldigt, når bestyrelsesmedlem har betalt kontingent for hele året.
Medlemsprisen for et bestyrelsesmedlem er højere end det er for medlemmer af foreningen og det kræves,
at der bliver lagt det antal timer der er behov for, for at udfylde bestyrelsesposten.
Stk. 8 Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden med virkning fra udgangen af et år.
Stk. 9. Bestyrelsens årlige kontingent fastsattes på generalforsamlingen og godkendes ved simpelt flertal.
Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af bestyrelsens udvalgte revisorer.
Stk. 5. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest
14 dage før den ordinære generalforsamling

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden i forening. Ved optagelse af lån og ved
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på,
medmindre anden dato aftales. Såfremt anden dato aftales, skal det fremgå af mødereferatet.

§ 11. Opløsning
Stk. 1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på generalforsamlingen eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 04-04-2020

Underskrift
Formanden

