Vedtægter
for
NSP

Nuummi Sisorartartut Peqatigiit, medlem af Grønlands Skiforbund (GSkiF)
under Grønlands Idrætsforbund
Stiftet den 29. november 1967
§1
Klubbens navn er Nuummi Sisorartartut Peqatigiit (Langrendsklubben NSP) - Dens hjemsted er Nuuk.
Klubben skal være medlem af Grønlands Idrætsforbund, og klubbens medlemmer er forpligtet til at rette
sig efter dette forbunds love, forpligtelser, reglementer og bestemmelser.
§2
Klubbens formål er at arbejde for at fremme langrendssporten og tilsluttede forhold. Klubben søger at
skaffe betingelser for at fremme sporten bl.a. ved at arrangere træningsture, skigymnastik, kursus i
skiteknik, orienteringsøvelser, konkurrencer og rejser m.m.
§3
Stk. 1. Som medlemmer optages både voksne og børn. Børn under 18 år, såkaldte juniormedlemmer,
optages dog kun med tilladelse af forældre eller værge.
Stk.2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til udgangen af et
regnskabsår. Medlemmerne er selv ansvarlige for at deres adresse samt evt. telefonnumre og emailadresse er klubben bekendt og bør derfor omgående meddele ændringer heri.
Stk. 3. Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning efter forslag fra bestyrelsen.
Forslag herom kan ikke gøres til genstand for diskussion. Æresmedlemmer er kontingentfri for livstid og
har samme rettigheder som almindelige medlemmer.
Stk. 4 Har et medlem uden godkendt grund pådraget sig kontingentrestance, kan bestyrelsen efter at
have sendt en påmindelse ekskludere vedkommende, hvis beløbet ikke er indgået inden 1 måned. Den
på grund af kontingentrestance ekskluderede, kan genoptages som medlem efter denne paragrafs stk. 1,
når gælden til klubben er betalt.
Stk. 5. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil. I dette
tilfælde kan vedkommende medlem dog fordre spørgsmålet om eksklusion prøvet på den førstkommende
ordinære generalforsamling, hvortil der så skal gives ham adgang, og derefter kan sagen eventuelt af den
ene eller af begge parter indankes for GIF’s amatør- og ordensudvalg.
Stk. 6. Et medlem der er ekskluderet, kan kun genoptages som medlem ved beslutning af den højeste
instans, som har godkendt eksklusionen.

§4
Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager ændringer af kontingentets størrelse efter forslag fremsat af
bestyrelsen.
Stk. 2. Medlemskontingent for aktive medlemmer er 100,00 kr. pr. og år, og passive er kr. 75,00 pr. år.
Stk. 3. Regnskabsåret er 01.01 – 31.12. Kassereren skal afgive regnskabet pr. 31.03. til revisoren, med
hvis påtegning det forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskab eller genpart
deraf skal i 3 dage forinden at være tilgængelig for klubbens medlemmer.
Stk. 4. Revisionen vælges af den ordinære generalforsamling og består af 1 revisor, hvis honorar
fastsættes af forretningsudvalget. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
§5
Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som lovene foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem de lokale
blade. Indkaldelse til generalforsamling skal altid ledsages af en dagsorden.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Alle sager, undtagen
spørgsmål om lovændringer og klubbens ophør, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning om
eksklusion af et medlem skal foregå skriftligt og i øvrigt efter dirigentens bestemmelse.
Stk. 3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde og kun af medlemmer over 16 år. Kun
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, kan deltage i generalforsamlingen.
Stk. 4. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes før tidligst
på den nærmest følgende ordinære generalforsamling, såfremt ikke vægtige argumenter taler derfor.
Stk. 5. I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage bindende
beslutning.
Stk. 6. Bestyrelsen har ret til at give pressen eller andre interesserede adgang til generalforsamlingen.
§6
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år primo første kvartal.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Dagsordenen skal under alle omstændigheder omfatte følgende punkter i den anførte rækkefølge:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent/ordstyrer
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
Behandling af dagsordensforslag.
Valg af de af bestyrelsesmedlemmerne som er på valg.
a) formand, b) kasserer og c) 3 bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af mindst 2 og højst 4 suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af revisor(er).
8) Eventuelt.

§7
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 3
dages varsel og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger
det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordring hertil,
ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling kan ikke behandle lovændringer.
§8
Stk. 1. Klubbens ledelse forestås af en bestyrelse, der består af en formand, en kasserer samt 3 menige
bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 1-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer som er på valg,
kan genvælges. Suppleanter vælges for en ét-årig periode.
Stk. 3. Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen, supplerer denne sig selv.
Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmer af bestyrelsen er engageret.
Stk. 5. Ved formandens fravær eller fratræden overtager kasser dennes pligter og rettigheder.
Stk. 6. Bestyrelsen skal føre protokol
begivenheder inden for klubben.

over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og kan antage lønnet medhjælp og
nedsætte de udvalg den finder fornødent.
Stk. 8. Bestyrelsen vælger det lovbefalede antal repræsentanter til GSkiF repræsentantskabsmøder.
§9
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er derfor.
Stk. 2. Forslagets ordlyd skal dog senest 4 dage før generalforsamlingen være tilgængelig for klubbens
medlemmer, hvorimod ændringer i forslaget kan vedtages på generalforsamlingen uden forudgående
bekendtgørelse.
§ 10
Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 5/6 stemmer for opløsning uden
hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 3. Opnås 2/3 stemmer for opløsning på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes
inden 1 måned til en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med 5/6 stemmer for
opløsning uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4. På den afgørende generalforsamling tages samtidig bestemmelse om den ved beslutning om
klubbens opløsning nødvendiggjorte afvikling af forpligtelser. Simpel stemmeflerhed er herved afgørende.
Et eventuelt overskud eller ejendele overgår til GIF eller til andet almennyttigt formål.
Stk. 5. De anførte love trådte i kraft ved vedtagelse af generalforsamlingen marts 1980.
Stk. 6 Sidst revideret ved generalforsamling 25. april 2015.

Poul Petersen, formand

Charlotte Bech, kasser

Flemming Enequist, bestyrelsesmedlem

Mette Steenholdt, bestyrelsesmedlem Øystein Slettemark, bestyrelsesmedlem

