Vedtægter for motionsrummet på Skjoldhøjkollegiet
Vedtaget på stiftende generalforsamling 30. marts 1998
Ændret ved afstemning ?? april 2004 og 2007
§1. Navn
Foreningens navn er ”Skjoldpower”.
Foreningens hjemsted er Skjoldhøjkollegiet i Brabrand.
§2. Formål
Foreningens formål er at give kollegianerne mulighed for at dyrke motion
§3. Medlemmer
Medlemmer er alle der har betalt kontingent siden sidste opkrævning, og er
bosiddende på Skjoldhøjkollegiet.
Ved indmeldelse i foreningen betales der kontingent. Kontingentet betales forud for
én sæson (6 måneder) ad gangen. De to årlige sæsoner er fra 1. februar til 31 juli
(forår) og fra 1. august til den 31. januar (efterår). Udmeldelse kan ske ved
henvendelse hos kassereren. Kontingentet kan på ingen måde refunderes!
Medlemmer kan til enhver tid ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen, hvis det
vurderes, at medlemmet har foretaget bevidst brud på ordensreglerne, Eksklusionen
kan have varighed indtil næste generalforsamling. Eksklusionen kan ophæves eller
forlænges af generalforsamling ved afstemning med alm. flertal. Ved brud mod
ordensreglerne eller manglende kontingentbetaling, ekskluderes medlemmet og
nøglen inddrages af et bestyrelsesmedlem mod udlevering af kvittering.
§4. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Foreningen skal ikke være
overskudsgivende. Dog vil opsparing til fremtidig vedligeholdelse og investeringer
være nødvendigt.
§5. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Til revidering af bogføringerne vil der på generalforsamlingen blive valgt en
parlamentarisk revisor og en parlamentarisk revisorsuppleant.
§6 Bestyrelse
Foreningen ledes af bestyrelsen. Denne varetager foreningens interesser og forvalter
de til enhver tilkommende midler, udfra foreningens formål.
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige drift.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er automatisk
medlemmer af foreningen og afkræves derfor ikke noget kontingent.
Hvis der er mere end en suppleant og der er uenighed om prioriteringerne, prioriteres
disse tilfældigt.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted.
Herudover vælges hvert år mindst en bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 1 eller 3 medlemmer. I alle andre
tilfælde foretages kampvalg. Valgformen bestemmes på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøder holdes efter behov, dog mindst 4 gange om året.
Der bevilges en årlig frokost til bestyrelsen, hvor udgifterne beløber sig til det
fastsatte kontingent pr. bestyrelsesmedlem inkl. evt. suppleanter gennem det forgange
år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Alle bestyrelsens beslutninger føres til
protokol.
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Den ene skal være formand eller
kasserer.
§7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i februar måned. Forslag, som
medlemmer ønsker behandlet, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8
dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen slås op i motionsrummet, centerbygningen og
vaskerierne med de indkomne forslag.
Stemmeberettigede er alle medlemmer.
Af indkaldelsen skal dagsorden fremgå. Regnskab og budget skal vedlægges.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formalia
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for næste år.
Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt
På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til afstemning, som er optaget på
dagsordenen og nævnt i indkaldelsen, samt ændringer til samme forslag.
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvert
medlem har en stemme. Der kan afgives stemme pr. brev.
Til ændringer af vedtægterne kræves mindst 2/3 af stemmerne for ændringen.
Vedtages vedtægtsændringer med 2/3 af stemmerne, men uden halvdelen af de
stemmeberettigede er til stede, sendes vedtægterne ud til medlemmerne og afgørelsen
sker ved simpelt flertal.
§8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
Indkaldelsen skal ske når mindst 20% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter
skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag til dagsordenen. Generalforsamlingen
skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
§9. Generalforsamlingens protokol
Der føres protokol over det på generalforsamlingen besluttede, og protokollen
underskrives af dirigenten og den tilstedeværende bestyrelse.
Protokollen opslås i centerbygningen og vaskerierne.
§10. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske ved, at mindst ¾ af foreningens medlemmer stiller
forslag om sådan ved en generalforsamling.
§11. Ordensregler
Regler for opførsel i motionsrummet ”ordensregler” vedtages af generalforsamlingen
og ophænges i motionsrummet. Reglerne håndhæves af bestyrelsen.

