§5. KONTINGENT.

§1. NAVN
Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, ”LYNET”, dens hjemsted er
Aalborg.
Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning
af Rugbyklubberne “Goliath” af 1972 og “Lynet” af 1964.
Navnet ændret fra Aalborg Rugbyklub til
Aalborg Rugbyklub ”Lynet” i 2002.
Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.
Klubhusets adresse er Johannesmindevej 41, 9000 Aalborg.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves forud halvårlig, første gang 1/4 anden gang
1/10.
Hvis kontingentet ikke opkræves, er det medlemmets pligt selv at
indbetale det skyldige beløb.
Alle medlemmer er pligtige til at tilmelde sig Betalings Service,
såfremt dette ikke er sket ved den anden kontingentopkrævning efter
indmeldelsen, opkræves der administrationsgebyr, som fastsættes
af bestyrelsen.
§6. RESTANCE

§2. FORMÅL
Klubbens formål er, at give medlemmerne lejlighed til at dyrke rugby

Kontingentrestance over tre måneder kan medføre, efter fornødent

under bedst mulige forhold.

varsel, slettelse af klubben.

§3. VEDTÆGTER
Klubbens medlemmer er til enhver tid underkastet Aalborg Rugbyklub
”LYNET”s vedtægter, samt love og vedtægter for Dansk Rugby Union

Intet medlem kan personligt modtage tilskud fra klubben , såfremt
dette medlem er i restance til klubben.
Et slettet medlem kan kun optages på ny ved indbetaling af skyldig
restance.

(DRU) og Danmarks Idræts Forbund (DIF), samt Internationale

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren, og kan ikke ske

Rugbysammenslutninger, hvor DRU er medlem.

såfremt der er kontingentrestance.

§4. MEDLEMMER

§7. KARANTÆNE OG EKSKLUSION

Alle kan optages som medlemmer, aktive som passive, for så vidt

Medlemmer der overtræder klubbens vedtægter og bestemmelser,

man ikke er slettet på grund af restance fra en anden forening, eller

kan efter bestyrelsens beslutning udelukkes i kortere eller længere

har en ærekrænkende sag med samme.
Optagelse og udmeldelse skal ske skriftligt.
For medlemmer der ikke er myndige, skal forældremyndighedens

tid fra træning og kampe.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning hertil, såsom modarbejdelse af klubbens interesser og
formål, nedsættende eller ærekrænkende udtalelser til pressen eller

indehaver godkende optagelsen skriftligt.

udenforstående om klubbens og/eller dens ledelse.

Ungdomsmedlemmer: 0 - 17 år.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 4/7eller 1 over

Seniormedlemmer: 18 - og opefter.

halvdelen af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal - inden bestyrelsen træffer sin afgørelse - have

§9. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE

haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

GENERALFORSAMLING

Vedkommende kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling udsendes til medlemmerne

førstkommende generalforsamling, her har vedkommende medlem

senest 14. dage før generalforsamlingen, og den skal indeholde følgende:

krav på at få meddelelsen herom senest tre døgn før generalforsamlingen
afholdes, ligesom medlemmet på denne har ret til at forsvare

1) Valg af dirigent.

sig.

2) Generalforsamlingens stemmetal fastslås.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på

3) Formandens beretning.

dagsordenen.

4) Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget,

Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det, efter forslag fra
mindst 2/3 af klubbens medlemmer, vedtages på en generalforsamling.
§8. GENERALFORSAMLING
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

samt fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelse -

Stemmeberettigede er alle der er fyldt 15 år på dagen for

lige år : Formand, sekretær og b– medlem

generalforsamlingen.

ulige år : Kasserer

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts – og indkaldes

hvert år : Sportschef, B-U formand, Seniorformand

skriftlig med 14 dages varsel, i den form som bestyrelsen beslutter.

Ikke medlem af bestyrelsen:

Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

hvert år : informationsansvarlig.

skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse

7) Valg til diverse udvalg jvf. § 15.

af generalforsamlingen.

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Til valg som formand og kasserer skal indstilling ske skriftligt til
bestyrelsen senest 8 dage for generalforsamlingen.
Regnskab og budget skal fremlægges i klubhuset senest 8 dage før
afholdelse af generalforsamlingen.
Det tilstræbes, at bestyrelsens eventuelle forslag fremsendes sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Ingen personer har stemme- eller taleret, hvis han/hun er i kontingentrestance

9) Evt.

§10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

§12. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal findes udenfor

Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af et flertal i

bestyrelsens rækker, til at lede mødet.

bestyrelsen, eller mindst 1/4 af klubbens medlemmer.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende

Indkaldelse skal ske skriftligt indenfor 14 dage efter kravets fremsættelse,

behandlings- og afstemningsmåder.

og med mindst 14 dages varsel.

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og

Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Dog undtaget herfor
er ændringer af klubbens vedtægter, der kræver 2/3 stemmeflertal.

§13. BESTYRELSEN.

Ligeledes er §7 og §18 gældende.

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, formand, kasserer,

Således blot èn af de fremmødte ønsker det, skal en afstemning foretages

sekretær, b-medlem, sportschef, B-U formand, og seniorformand.

skriftligt.

Formand sekretær, b-medlem og kasserer vælges enkeltvis på den
§11. REGNSKAB OG REVISION.

ordinære generalforsamling, hver for sig for en periode på 2 år jf.
§9.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal specificeres

Sportschef, B-U formand og seniorformand er på valg hvert år.

i driftsregnskab og status, som fremlægges i klubhuset til gennemsyn

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og ansvarlige

senest 8 dage før generalforsamlingen.

for de stående og de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

Revisorerne gennemgår regnskabet kritisk og konstatere beholdningens

Bestyrelsen kan udskifte menige medlemmer af de valgte udvalg,

tilstedeværelse.

dog kræves 4/7 enighed i bestyrelsen.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere klubbens bøger,

Hvis der ikke vælges en fuldtallig bestyrelse på generalforsamlingen,

bilag og formue.

skal der nedsættes et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer,

Kassereren fremlægger regnskabet for bestyrelsen med begge revisorers

der skal lede klubben, indtil der på en ekstraordinær generalforsamling

underskrifter, og herefter forelægges regnskabet for den

vælges en fuldtallig bestyrelse.

ordinære generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af kassereren og 2 revisorer.

Hvervet som kasserer, kan ikke forenes med hvervet som formand
eller næstformand.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, eller når mindst 2 medlemmer

§16. TEGNING.

af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.

Aalborg Rugbyklub, ”LYNET” tegnes af formanden og kassereren.

I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Optagelse af lån samt køb og salg eller pantsætning af fast ejendom,

Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder,

må kun finde sted efter en bestyrelsesbeslutning.

som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§17. AFDELINGER.
§14. FORRETNINGSUDVALG.
Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sportslig leder.

Generalforsamlingen opretter de fornødne afdelinger og beslutter de
dertil knyttede retningslinier.

Forretningsudvalget træffer afgørelser i alle sager, der ikke kan afvente
en bestyrelsesbeslutning. Sådanne afgørelser skal straks meddeles
den øvrige bestyrelse.

§18. OPLØSNING.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en, i

§15. UDVALG.

dette øjemed, særlig indkaldt generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger to medlem til ungdomsudvalget. Bestyrelsen

Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst ½ af

konstituerer selv de nødvendige udvalg. Bestyrelsen kan varetage udvalg

klubbens medlemmer er tilstede.

nævnt i denne § såfremt der ikke kan forefindes valg. Bestyrelsen kan

Beslutning om opløsning af foreningen kræver mindst 3/4's flertal.

efterfølgende besætte posterne med ikke valgte, der så skal godkendes på

Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling,

den førstkommende generalforsamling.

indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan

Valg af to medlemmer til seniorudvalget.

træffes med ovennævnte flertal - uanset hvor mange stemmeberettigede

som består af seniorformand, to på generalforsamlingen valgte medlemmer,

medlemmer der er tilstede.

samt af mindst træner og holdkaptajn.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal alle aktiver og passiver, når

Valg af to medlemmer til B-U udvalget.

evt. gæld er indfriet, overgå til Dansk Rugby Union.

Suppleanter til bestyrelsen er det først valgte medlem af seniorudvalget
samt det først valgte medlem af B-U udvalget.
Valg af klubinspektør.
Valg af sponsorudvalg på to personer.
Valg af Denmark Sevens international udvalg på to personer.

Kursivtekst er revideret iht. generalforsamlingen 2012

