VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF
Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998.
Seneste ændring:
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017:
NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningens navn er Gentofte Kunstskøjteløber Forening, forkortet GKF.
GKF har hjemsted i Gentofte Kommune.
FORMÅL
§2
GKFs formål er:
- At medlemmer, der har interesse og anlæg for at dyrke skøjteløb som konkurrenceidræt får den
træning, undervisning og de faciliteter, der understøtter en ambitiøs, sportslig udvikling for den
enkelte og for foreningen.
- At tilbyde foreningens medlemskab for børn og voksne, der ønsker at dyrke skøjteløb som
familieaktivitet, som sport på bredt eller elite niveau samt ønsker at deltage i foreningens aktiviteter
- At børn og voksne, der kan lide at løbe på skøjter, kan mødes og udvikle personlige relationer og et
kammeratligt samvær om deres fælles interesse.
MEDLEMSSKAB AF ORGANISATIONER
§3
GKF skal være medlem af Dansk Skøjte Union og dermed Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt
disses love og bestemmelser.
Bestyrelsen har ret til at lade GKF optage i andre relevante idrætsorganisationer.
MEDLEMSSKAB
§4
Stk. 1
Indmeldelse skal ske skriftligt på den af foreningen anvendte indmeldelsesblanket. Medlemsskabet
er gældende fra den dag, indmeldelsen er modtaget.
For medlemmer under 18 år underskriver forældre eller værge indmeldelsen/ udmeldelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel.
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Stk. 2
Enhver kan optages som medlem. Dog kan bestyrelsen afvise indmeldelse, hvis der ikke er plads på
relevante træningshold, samt hvis den person, der ønsker indmeldelse, er blevet udelukket af en
anden skøjteløberforening eller anden forening under Danmarks Idræts Forbund. Medlemmer, som
er i økonomisk restance over for GKF eller andre klubber under DSU, kan nægtes adgang indtil
restancen er betalt.
Stk. 3
Medlemmer kan optages enten som aktive eller passive. Som aktiv betragtes ethvert medlem, som
er tilmeldt et træningshold.
Som passiv betragtes ethvert medlem, der ikke er tilmeldt et træningshold, men som følger
foreningen og evt. deltager i dennes arbejde uden for isen.
MEDLEMSFORPLIGTELSER OG -RETTIGHEDER
§5
Stk. 1
Ethvert medlem af GKF har ret til at deltage i de aktiviteter, som GKF tilbyder medlemmerne på det
specifikke hold, den pågældende følger, samt generelle klubfaciliteter.
Bestyrelse, trænerteam og andre medlemmer forventes at støtte den enkelte løbers udfoldelse i
skøjtesporten. Det gælder i den daglige træning og i forhold til de personlige og sportslige mål, som
løber og træner stiller op i fællesskab.
En god klubkultur og gode sociale relationer mellem løberne er et fælles ansvar mellem medlemmer,
bestyrelse og trænerteam. Alle medlemmer af foreningen kan have en berettiget forventning om, at
man ikke alene får god træning og sportsligt kan forfølge sine mål, men også har en positiv oplevelse
af klublivet generelt.
Alle medlemmer af foreningen skal følge de regler og politikker, som GKF etablerer sig omkring og
som udleves i daglig træning i og uden for is hal, ved konkurrencer mv.
Foreningens aktiviteter bygger primært på frivilligt arbejde. Hverken klubbens løbende drift eller
gennemførelse af aktiviteter kan ske, uden at medlemmerne – herunder forældre/værge til aktive
løbere - bidrager aktivt hertil. Medlemmerne – herunder forældre/værge til aktive løbere - forventes
derfor i overensstemmelse med god klubånd i rimeligt omfang at bidrage til klubbens aktiviteter,
herunder ved udførelse af praktisk planlægning og gennemførelse af aktiviteter.
Stk. 2
Træneres og lederes anvisninger i forbindelse med klubbens aktiviteter på og uden for isen samt
stadions ordensregler skal efterkommes af såvel medlemmer som forældre/ værge, da man ellers
kan blive bortvist fra isen/hallen.
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Stk. 3
Et medlem af GKF skal følge DSUs regler for at stille op for en anden klub til opvisninger eller
konkurrencer. Forinden skal bestyrelsen orienteres.
Det er klubben, der står for tilmelding til opvisninger og konkurrencer inden for skøjtesporten.
Til DSUs konkurrencer og mærkeprøver kan medlemmerne dog selv efter aftale med trænerteamet
forestå tilmeldingen via DSUs tilmeldingssystem.
KONTINGENT
§6
Stk.1
Kontingentet for de medlemmer, der tilmelder sig et hold (aktive medlemmer), samt for passive
medlemmer fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen.
Stk.2
Ved indmeldelsen betales det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Eventuelle kontingenter til øvrige organisationer (f.eks. DSU eller DIF) opkræves særskilt ved
sæsonstart, eller for nye medlemmer ved første kontingentopkrævning.
Stk. 3
Er forfaldent kontingent ikke betalt inden den af bestyrelsen fastsatte frist, fortabes retten til at
deltage i foreningens arrangementer samt træning, indtil den fulde kontingentrestance er betalt.
Betales ikke rettidigt, udsendes rykkerskrivelse pålagt et gebyr fastsat af bestyrelsen.
Bestyrelsen betaler ikke kontingent, men oppebærer et aktivt medlems rettigheder og pligter.
EKSKLUSION
§7
Et medlem eller forældre/værge kan af bestyrelsen ekskluderes hhv. bortvises fra foreningens
aktiviteter (træning og arrangementer), hvis særlige forhold giver anledninger dertil, herunder hvis
foreningens vedtægter overtrædes.
Forinden eksklusion har medlemmet hhv. forældre/værge ret til at fremføre sit forsvar på et
bestyrelsesmøde og kan efterfølgende anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling, hvor
det skal opføres som et særligt punkt. Anken har fra tidspunktet for eksklusionen til tidspunktet for
generalforsamlingen ikke opsættende virkning. Generalforsamlingen kan ophæve eksklusionen, hvis
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker dette.
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BESTYRELSEN
§8
Stk. 1
Foreningens ledelse varetages af den til enhver tid siddende bestyrelse. Foreningen ledes ud fra en
ansvarsfordeling mellem bestyrelse, trænerteam og medlemmer. Bestyrelsens forretningsorden
beskriver ansvarsfordelingen mellem trænerteam og bestyrelse. Det er bestyrelsens ansvar at
ansætte cheftræner og andre trænere.
Stk.2
Bestyrelsen består af syv medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og
yderligere tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede,
heriblandt også formanden eller kassereren. Alle beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et beslutningsreferat, der underskrives eller på
anden måde tiltrædes af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen og uploades på
klubbens hjemmeside.
Stk. 4
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode, således at der vælges tre
bestyrelsesmedlemmer i lige år og fire i ulige år. Ved et bestyrelsesmedlems førtidige fratrædelse,
vælges der i tillæg til de ordinære valg et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hvert tilstedeværende stemmeberettigede medlem et antal
stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Hvert tilstedeværende
stemmeberettigede medlem kan højst afgive én stemme på hver kandidat, dvs. er der tre poster
ledige, men opstillet fire kandidater, kan man stemme på tre af de fire. Valg til bestyrelsesposter
foregår altid skriftligt.
Derudover vælger generalforsamlingen to suppleanter (en 1. og en 2. suppleant) for et år ad gangen.
Her gælder de samme stemmeregler som for valg af bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.
Stk. 5
Medlemmer over 18 år samt forældre/værger til medlemmer under 18 er valgbare til bestyrelsen.
Fraværende, valgbare personer kan vælges, når der skriftligt forudgående er tilsagn om, at
vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
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Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær samt evt. andre ansvarsroller.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder den på generalforsamlingen valgte 1.
suppleant indtil førstkommende generalforsamling. Udtræder yderligere et bestyrelsesmedlem,
indtræder 2. suppleanten.
Såfremt formand, næstformand, kasserer eller sekretær udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen
konstituere sig på ny i henhold til stk. 6, 1. afsnit. Endvidere skal klubbens medlemmer snarest
muligt orienteres om ændringerne i bestyrelsen og fordelingen af forskellige poster.
GENERALFORSAMLINGEN
§9
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år senest 30. marts og skal indkaldes skriftligt med dertil hørende dagsorden med minimum 14
dages varsel.
Generalforsamlingen anses for lovligt indkaldt, hvis indkaldelsen – med ovenstående varsel – sker
skriftligt ved opslag i skøjtehallen og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt i
supplement hertil evt. via e-mail.
§10
Alle medlemmer samt disses forældre/værge har adgang til og taleret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan invitere relevante personer, men stemmeret har dog kun:
- aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og har været aktive medlemmer i mindst tre måneder
- forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år, der har været medlemmer i mindst tre måneder
(1 stemme pr. medlem)
Efter at medlemmet fylder 16 år, mister forældre/ værge retten til at stemme på vegne af
medlemmet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Foreningens kasserer medbringer på generalforsamlingen medlemsoversigt over
stemmeberettigede.
§11
Stk. 1.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål
vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning
og resultatet heraf.
Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog således, at hvis et stemmeberettiget medlem eller
dennes forælder/ værge, der er fremmødt, ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
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Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, jf. dog §18.
Enhver sag afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, dog gælder, at ændringer og
ophævelse af disse vedtægter kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere
på generalforsamlingen stemmer for forslag herom. Opnår et forslag lige mange ja- og nej-stemmer,
foretages fornyet afstemning om samme forslag. Står stemmerne fortsat lige, bortfalder forslaget.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om de sager, der er sat på dagsordenen.
§12
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse/medlemmer/forældre/værge til medlemmer
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af en revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være et medlem af
bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Fremsendelse via
e-mail med bekræftelse fra modtageren betragtes som gyldig fremsendelse. Dagsorden med
indkomne forslag, herunder foreslåede vedtægtsændringer, fremsendes til alle medlemmer, på den i
medlemsdatabasen registrerede e-mailadresse, samt opslås på GKFs hjemmeside senest 5 dage før
afholdelse af generalforsamlingen. Klager over eksklusion samt andre forslag, der bedømmes som
fortrolige, fremsendes kun på e-mail.
Forslagsstiller skal være personligt til stede på generalforsamlingen, når forslaget skal behandles.
§13
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når to eller flere
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 2
Bestyrelsen skal desuden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer/forældre/værger fremsætter skriftlig anmodning herom til
bestyrelsen med angivelse af ét eller flere beslutningspunkter. Sådan indkaldelse skal ske senest en
måned efter at anmodningen herom er modtaget. Der gælder i øvrigt samme regler for indkaldelse
og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling som for den ordinære generalforsamling.
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TEGNINGSRET OG HÆFTELSE
§14
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, dog således, at formand og kasserer er
underskriftsberettigede hver for sig med hensyn til foreningens bankkonti.
§15
Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens
forpligtelser over for tredjemand – hverken direkte eller indirekte.
REGNSKAB
§16
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres og påtegnes af den valgte revisor og
underskrives af kasserer og formand.
§17
Revisor vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
FORENINGENS OPLØSNING
§18
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en til formålet indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af de stemmeberettigede
medlemmer/forældre/værger er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med førnævnte
stemmeflerhed, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning skal dennes evt. formue og midler skænkes til et idrætsformål
efter generalforsamlingens beslutning.
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