Vedtægter for Mejdal-Halgård Petanque

§1
Navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er:
Mejdal-Halgård GIK Petanque. Forkortes MHP
Hjemsted er:
Holstebro Kommune
MHP’s formål er gennem fællesskab at fremme og højne interessen for Petanque og Bowls, og
evt. andre kulturelle formål.
§2
Forhold til hovedforeningen Mejdal-Halgård GIK
Mejdal-Halgård Petanque klub er en del af Mejdal-Halgård GIK og som sådan underlagt de
vedtægter, der er gældende for denne. MHP’s formand er født medlem af fællesbestyrelsen i
Mejdal-Halgård GIK.
MHP’s generalforsamling vælger 2 medlemmer til Mejdal-Halgårds GIK’s repræsentantskab
møde.
§3
Medlemskab af organisationer.
Klubben er medlem af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)
Så frem det måtte være ønskelig kan medlemskab af Dansk Petanque forbund (DPF) også
indgås.
§4
Indmeldelse og udmeldelse.
Som medlem af MHP kan optages enhver, der vil respektere klubbens vedtægter.
Optagelse af umyndige som medlemmer af MHP kræves samtykke fra forældre/ værge.
Som passive medlemmer kan enhver optages.
§5
Generalforsamling.
Generalforsamlingen er MHP’s højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, der holdes februar, indkaldes skriftlig med mindst 14 dages
varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende.
1. Valg af dirigent
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Kasseren fremlægger regnskab for det seneste år. Samt fastsættelse af kontingent for
det kommende år til godkendelse.
4. Behandling af evt. ind kommende forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen hver år.
6. Valg af MHP’s 2 repræsentanter til repræsentantskabets møde i Mejdal-Halgård GIK.
7. Eventuelt. Herunder konstateres der hvor mange hold der skal tilmeldes i DGI’s
sommer turnering.
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Stemme berettiger på MHP’s generalforsamling er medlemmer, som er fyldt 16 år, samt
forældre som har børn, der betaler kontingent til MHP. Samme gruppe er ligeledes valgbar til
bestyrelsen. Hvert medlem har 1 stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antallet af mødte stemme berettigede.
Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
når mindst 10 % af de stemmer berettigede medlemmer skriftlig stiller krav her om til
bestyrelsen.
I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned efter, at begæringen
er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om emnet, der ønskes behandlet.
Den er beslutnings dygtig som den ordinære generalforsamling.
§6
Bestyrelsen
Petanque MHP ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.
Formand og et medlem er på valg i lige år.
Kasseren og et medlem er på valg i ulige år.
Bestyrelsen holder møde efter behov.
MHP tegnes af formanden. Der skal altid sendes et referat af disse møder til Mejdal-Halgård
GIK’s formanden.
I forhold af ekstraordinær økonomisk karakter skal dette forelægges til orientering for MejdalHalgårds GIK’s fællesbestyrelsen.
§7
Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet revideres af den af Mejdal-Halgård GIK’s repræsentantskab valgte revisorer og
kasserer.
MHP’s medlemmer, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter hæfter
ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtigelser, for hvilken alene klubben hæfter med
0deres respektive formuer.
§8
Vedtægtsændringer.
MHP’s vedtægter, fremlægges for Mejdal-Halgård GIK’s fællesbestyrelse til orientering.
§9
Klubbens opløsning.
Indstilling til repræsentantskabet via fællesbestyrelsen om MHP’s opløsning kan kun foretages
på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje og med flertal af de
fremmødte stemmer berettige.
I til fælle af MHP’s opløsning til falder evt. formue Mejdal-Halgård GIK.

Således vedtaget på MHP’s ordinære generalforsamling den 7. februar 2018
Fremlagt på Mejdal-Halgård GIK’s fællesbestyrelse den 16. april 2018.
Således vedtaget på MHP’s ordinære generalforsamling den 20. februar 2019
Fremlagt på Mejdal-Halgård GIK’s fællesbestyrelsen den 13. marts 2019
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