Vedtægter for BHIC

§ 1 Foreningen:
Foreningens navn er BHIC − en forkortelse for Ballerup Handicap Idræts Club.
Foreningens hjemsted er Ballerup, og adressen er formandens adresse.
§ 2 Formål:
Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at fysisk og psykisk handicappede kan dyrke
idræt og motion, at udbrede interessen for dette, at skabe gode rammer for det sociale samvær i
foreningen samt at tilskynde medlemmerne til at tage et fælles ansvar for foreningens aktiviteter.
§ 3 Optagelse i foreningen:
Som medlemmer af foreningen optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Der optages
såvel aktive som passive medlemmer.
Personer, som ønsker at stå på venteliste til en aktivitet i klubben, skal indmeldes som passive
medlemmer.
§ 4 Aktiviteter:
Foreningen opretter aktiviteter (idrætsgrene) efter behov. Hver aktivitet varetages i en afdeling.
§ 5 Foreningens opbygning:
Foreningens anliggender varetages af:
• Forretningsudvalget (FU)
FU består af fem medlemmer og en suppleant valgt af generalforsamlingen.
• Hovedbestyrelsen (HB)
HB består af FU, 1 – 2 personer fra hvert afdelingsudvalg og formanden for
bladudvalget.
• Afdelingsudvalgene
Afdelingsudvalg vælges af hver enkelt afdelings medlemmer på et årsmøde.
• Bladudvalget
Bladudvalget består af to medlemmer og en suppleant valgt af generalforsamlingen.
§ 6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved mail eller almindeligt brev til
medlemmerne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelser træffes ved
almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer vedtages ligeledes ved almindeligt stemmeflertal.
Stemmeret har ethvert tilstedeværende aktivt medlem, som ikke er i restance og som har været
medlem mindst én måned.
Valgbar er ethvert aktivt medlem over 18 år eller vedkommendes værge. For medlemmer under 18 år
er forældre eller værger valgbare. Et psykisk udviklingshæmmet medlem kan ikke vælges til formand,
kasserer eller sekretær. Medlemmet må ikke være i restance og skal have været medlem i mindst én
måned.
Et medlem, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan kun vælges til FU eller andre
tillidshverv, hvis vedkommende har givet skriftligt forhåndstilsagn.
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Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Valg af stemmeudvalg
4.
FU’s, bladudvalgets og afdelingsudvalgenes beretninger
5.
Regnskab
6.
Fastsættelse af kontingent
7.
Indkomne forslag
8.
Valg af FU medlemmer
Lige år: Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem
Ulige år: Kasserer og et bestyrelsesmedlem
Hvert år: En suppleant
9.
Valg af bladudvalgsmedlemmer
Lige år: 1. medlem
Ulige år: 2. medlem
Hvert år: En suppleant
10. Valg af revisor
Lige år: 1. revisor
Ulige år: 2 revisor
Hvert år: En suppleant
11. Offentliggørelse af HB
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til
forretningsudvalget senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte HB finder det nødvendigt, og skal
uopholdeligt indkaldes, når skriftlig begæring herom med opgivelse af dagsorden tilsendes FU
fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer.
§ 8 Hovedbestyrelsen:
HB er – næst efter generalforsamlingen – BHIC’s øverste myndighed.
HB fastlægger selv sin forretningsorden, som løbende revideres.
Der skal afholdes HB-møde mindst 4 gange årligt. Beslutninger kan kun tages, når mindst halvdelen
af HB-medlemmerne er mødt. Kun en fra hvert afdelingsudvalg har stemmeret.
Der skal tages referat af beslutninger vedtaget på HB-møderne.
§ 9 Forretningsudvalget:
FU vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år som beskrevet i § 6 pkt. 8.
FU varetager den daglige ledelse.
FU mødes, når det skønnes nødvendigt. Beslutninger kan kun tages, når mindst halvdelen af
FU-medlemmerne er mødt. En suppleant har stemmeret ved lovligt forfald af et FU- medlem.
Der skal tages referat af beslutninger vedtaget på FU-møderne.
§ 10 Bladudvalget:
Bladudvalgets medlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode som beskrevet i
§ 6 pkt. 9.
Bladudvalget konstituerer sig selv og fastlægger selv sin arbejdsgang.
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§ 11 Afdelingerne:
Hver afdelings medlemmer vælger på et årsmøde et afdelingsudvalg bestående af en formand,
mindst et udvalgsmedlem samt en suppleant.
Afdelingsudvalget arbejder selvstændigt med de områder, der direkte vedrører selve aktiviteten,
f.eks. ansættelse af trænere og deltagelse i stævner/turneringer − dog under hensyntagen til de
gældende økonomiske rammer.
Overordnede forhold vedr. økonomi, leje/lån af faciliteter samt evt. andre forpligtigelser
varetages af FU/HB.
1 – 2 medlemmer fra hvert afdelingsudvalg deltager i HB møder. Ved den årlige generalforsamling i BHIC aflægger afdelingsudvalget en mundtlig/skriftlig årsberetning vedr.
aktivitetens forløb som supplement til FU’s beretning.
Årsmødet afholdes inden udgangen af januar måned. Mødeindkaldelse uddeles/sendes til
afdelingens medlemmer senest 14 dage før mødet.
Mødet kan have følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Beretning vedr. aktivitetens forløb
4.
Regnskab
5.
Valg af formand
6.
Valg af mindst et udvalgsmedlem. Der kan vælges flere udvalgsmedlemmer f. eks. en kasserer, hvis det skønnes nødvendigt.
7.
Valg af suppleant
8.
Eventuelt
Stemmeret og valgbarhed er som beskrevet i § 6 Generalforsamling.
Et medlem, der ikke er til stede ved årsmødet, kan kun vælges til afdelingsudvalg eller andre
tillidshverv, hvis vedkommende har givet skriftligt forhåndstilsagn.
§ 12 Indmeldelse / udmeldelse:
Indmeldelse sker til kassereren. Der betales indmeldelsesgebyr svarende til 1 måneds kontingent.
Udmeldelse sker til kassereren.
§ 13 Kontingent:
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og betales forud.
Ved udsendelse af rykkere opkræves et administrationsgebyr svarende til 1 måneds kontingent.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører udelukkelse fra klubbens aktiviteter.
Medlemmet kan kun genindtræde i foreningen mod at betale sin gæld til denne.
§ 14 Medlemmer:
Foreningens medlemmer er underkastet BHIC’s vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen.
HB har bemyndigelse til at idømme et medlem karantæne, såfremt vedkommende udviser en
optræden, der er skadelig for klubben.
I særligt alvorlige tilfælde kan HB ekskludere et medlem af denne grund.
Eksklusionen skal forelægges på den førstkommende generalforsamling, som skal stadfæste eller
ophæve eksklusionen. Et ekskluderet medlem har ret til at deltage i den generalforsamling, hvor
eksklusionen behandles. Medlemmet har tale- men ikke stemmeret.
FU er berettiget til at anmelde en eksklusion til union eller forbund.
§ 15 Regnskab:
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, som vælges på generalforsamlingen for en 2-årig
periode som beskrevet i § 6 pkt. 10.
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Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, det vil sige fra 1. januar til 31. december.
Foreningens midler skal – bortset fra en mindre kontant kassebeholdning – placeres på bankkonti.
§ 16 Foreningens tegningsberettigede:
Formand og kasserer er hver især underskriftberettigede til Ballerup Kommune.
Formand og kasserer er hver især underskriftberettigede til pengeinstitut.
§ 17 Foreningens opløsning:
Foreningen kan kun ophæves ved generalforsamlingsbeslutning, når mindst 3/4 af de fremmødte
medlemmer stemmer for ophævelsen.
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dens ejendele almennyttige formål under Dansk Handicap
Idræts Forbund.

Vedtaget på foreningens generalforsamling.
Stiftet den 17. marts 1976

Sidst revideret 18. februar 2014
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