Vedtægter for
Ledøje Pétanque Club
§1
Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC).
§2
LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til
enhver tid valgte Le Président. LPC skal være medlem af Dansk Petanque
Forbund, hvorfor forbundets vedtægter og andre regler skal overholdes – og i
fornødent omfang indgå i nærværende vedtægter.
LPC er medlem af Ledøje-Smørum Idrætsforening og er underlagt denne
forenings vedtægter.
LPC kan være medlem af DGI, DAI og andre organisationer, hvis medlemskabet
er i overensstemmelse med klubbens formål.
§3
LPC’s formål er – i en sportslig og venskabelig ånd – at fremme interessen for
pétanque-sporten – primært i Egedal Kommune. LPC’s aktiviteter skal tilgodese
såvel bredde- som konkurrenceniveau gennem afholdelse af træning og
turneringer m.m.
§4
Medlemmer kan optages i LPC på to måder: Som direkte medlemmer og som
indirekte medlemmer.
Direkte medlemskab: LPC er åben for både aktive og passive medlemmer, der
kan acceptere klubbens vedtægter. Interesserede har adgang til 3 træningsdage,
før optagelse som medlem med kontingentbetaling iværksættes. Licens for
turneringsspillere løses via LPC i Dansk Pétanque Forbund.
Indirekte medlemskab: LPC er åben for at optage andre klubber som
selvstændige afdelinger. Hvis der træffes beslutning om optagelse af en klub
som underafdeling, indmeldes samtlige medlemmer i LPC. Evt. licens til DPF
tegnes af den enkelte spiller.
Indirekte medlemskab giver udover adgang til alle LPC’s aktiviteter også adgang
til, at en afdeling kan deltage i turneringer under DPF, DGI eller andre
organisationer, som LPC er tilsluttet, i LPC’s navn. Afdelinger er berettiget til at
stille hold, der udelukkende består af spillere fra afdelingen. Såfremt en
deltagelse i en turnering vil udelukke andre tilmeldte hold fra LPC, afgøres
repræsentationen af bestyrelsen efter indstilling fra spillerudvalget.
§5
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Udgået på generalforsamlingen 28. September 2008
§6
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
§7
Bestyrelsen indkalder skriftligt – med mindst 4 ugers varsel – medlemmerne til
den ordinære generalforsamling i september eller oktober måned ved skriftlig
meddelelse inkl. dagsorden.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller(e)
Le Président’s beretning – og evt. beretning fra udvalg
Le Trésorier fremlægger det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelse
a.
Valg af Le Président og Le Secrétaire (i lige år)
b.
Valg af Le Viceprésident, Le Trésorier og et bestyrelsesmedlem (i
ulige år)
Valg af 2-5 suppleanter (hvert år)
Valg af medlemmer til udvalg (hvert år)
Valg af 3 repræsentanter til LSI's generalforsamling
Valg af 2 suppleanter til LSI's generalforsamling
Valg af 2 revisorer (hvert år) og 2 revisorsuppleanter (hvert år)
Information om aktiviteter i og uden for LPC
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være Le Président i hænde 3 uger før
afholdelse af generalforsamling, og skal bekendtgøres ved opslag eller
udsendelse og ligge til gennemsyn hos Le Président senest 2 uger før
generalforsamlingen .
§8
Alle klubbens medlemmer over 14 år er stemmeberettigede, uanset
medlemskabets form. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent.
Kun seniorer (18 år og derover) der er tilstede på generalforsamlingen, eller som
har givet skriftligt tilsagn kan vælges til bestyrelsen. Der kan ikke afgives stemme
ved fuldmagt.
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§9
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages
lodtrækning.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
– samt senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal
indeholde den ønskede dagsorden og være behørigt underskrevet af 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer.
§ 11
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, valgt
blandt klubbens medlemmer på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og vælger selv egen/egne
repræsentanter til udvalgene. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed
er Le Président’s stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen udpeger deltagerne til repræsentantskabsmøde i Dansk Pétanque
Forbund.
LPC tegnes over for tredjemand af Le Président i fællesskab med 2 andre
bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 12
Klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen – og gælder for det
efterfølgende kalenderår. Seneste betalingsfrist er ultimo januar. Et udtrådt
medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent – eller krav på klubbens
øvrige midler.
Kontingentet er ens for både direkte og indirekte medlemmer. For indirekte
medlemmer er den enkelte afdeling berettiget til at få op til 50% af kontingentet
udbetalt til afdelingens eget arbejde.
Hvis et medlem trods skriftligt påkrav ikke har betalt kontingentet eller licens
senest 6 måneder efter at dette er opkrævet, slettes vedkommende automatisk
som medlem. Man kan herefter først genoptages som medlem, når
kontingentrestancen og almindeligt kontingent er erlagt. Et medlem slettet på
grund af kontingentrestance kan ikke deltage i turneringer i LPC, DPF, DGI eller
andre organisationer, hvor vedkommende repræsenterer LPC.
§ 13
LPC’s regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Le Trésorier modtager alle betalinger og
afholder alle udgifter samt fører kassebog og medlemsfortegnelse.
Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at få forevist klubbens
regnskaber, herunder kassebilag, kontoudtog og kontanter. Det reviderede
regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før den ordinære
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skal være bestyrelsen
generalforsamling.

i

hænde

senest

2

uger

før

§ 14
Klubben har følgende faste udvalg, hvis medlemmer
generalforsamlingen:
Spillerudvalget, 5 medlemmer, 1 suppleanter samt holdlederne.
Baneudvalget, 3 medlemmer.
Cafeteriaudvalget, min. 3 medlemmer
Klubhusudvalget, min. 3 medlemmer

den

ordinære

udpeges

af

Kan der ved generalforsamlingen ikke vælges tilstrækkelige medlemmer til de
enkelte udvalg, kan disse supplere sig selv.
Bestyrelsen nedsætter øvrige udvalg efter behov.
§ 15
Interne udvalg er underlagt LPC’s bestyrelse - og deres økonomi skal godkendes
af bestyrelsen.
§ 16
Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne, når særlige forhold
giver anledning hertil. Pågældende skal først have lejlighed til at udtale sig over
for bestyrelsen – og kan kræve sagen forelagt på førstkommende
generalforsamling.
Et medlem kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion på en generalforsamling,
hvis vedkommende har handlet til skade for LPC eller en af de organisationer,
som LPC er medlem af. Medlemmet er berettiget til at tale sin sag overfor
generalforsamlingen.
Overtrædelse af Danmarks Idræts-Forbunds dopingregler vil automatisk medføre
karantæne.
§ 17
Til ændring af LPC’s vedtægter kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
Hvis et forslag til ændring af vedtægterne opnår almindeligt flertal på en
generalforsamling, men ikke 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen til
en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger senere, med
vedtægtsændringen som eneste punkt på dagsordenen. Opnår forslaget på
denne generalforsamling almindeligt flertal, er det vedtaget.
§ 18
LPC kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Dog kræves der for opløsning af klubben, at mindst 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet,
indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med de eneste punkter
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des der til en ny ekstraordinær generalforsamling med de eneste punkter på
dagsordenen:
1.
2.

Valg af dirigent
Opløsningen af klubben

Til opløsning af klubben gælder her almindeligt stemmeflertal.
Ved opløsning af klubben skal eventuelle
ungdomsarbejdet i Egedal Kommune.

aktiver

tilfalde

børne-

og

Vedtaget på generalforsamlingen den 7, april 1995 og med efterfølgende
ændringer den 17. november 1995, 12 november 1999, 27. oktober 2000, 28.
november 2001,3. november 2006 og 28. september 2008.
Overgangsbestemmelser: Regnskabsåret 2006/2007 er fra 1. oktober 2006 til 30.
juni 2007.
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