Vedtægter for Odense Sportscentrums Støtteforening
§ 1

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er Odense Sportscentrums Støtteforening – genstiftet d. 08.03.2010

1.2

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2
2.1

Formål
Foreningens formål er
a.

at yde støtte til aktiviteter i foreningen Odense Sportcentrum, dennes afdelinge samt
medlemmer. Støtten er dels økonomisk, men også praktisk. Foreningen kan ikke yde
støtte til formål, som er uforenelige med Odense Sportscentrums formål.

b.

at varetage idrætslige og andre aktiviteter, som kan skabe indtægter til foreningen for
at opfylde formål § 2.1 punkt a.

§ 3
3.1

Organisation
Foreningen er en selvstændig forening og derfor kun undergivet egne vedtægter. Juridisk er
Støtteforeningen adskilt fra Odense Sportscentrum.

3.2
§ 4
4.1

Foreningen er neutral og kan ikke gribe ind i Odense Sportscentrums ledelse eller virke.
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og forfalder til betaling 1.
februar.

§ 5
5.1

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert
år inden udgangen af februar og indvarsles pr mail og på støtteforeningens og sportscentrums
hjemmeside 4 uger før afholdelse.

5.2

Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning til godkendelse
c) Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget
d) Fastsættelse af kontingent for det følgende år
e) Behandling af indkomne forslag
f) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7
g) Valg til revisor og revisorsuppleant
h) Eventuelt

5.3

Forslag til punkt e skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år, og som ikke står i
kontingentrestance. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.

§ 6

Medlemmer

6.1

§ 7
7.1

Som medlemmer af foreningen kan optages alle interesserede.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 suppleant, der vælges på generalforsamlingen.
De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpel flertal.
1) I ulige år afgår 2 medlemmer (formand og ét bestyrelsesmedlem), og i lige år 3
medlemmer (kasserer og to bestyrelsesmedlem).
2) Endvidere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne afgår på skift.
3) Genvalg kan finde sted.
4) Bestyrelsen konstituerer sig selv.
5) Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der skal foreskrive, hvordan
administrationen af foreningens likvide midler finder sted.

§8

Regnskab

8.1

Regnskabet følger kalenderåret.

8.2

Regnskabet skal føres efter god regnskabsskik og efter en af bestyrelsen godkendt kontoplan
og skal kunne fremvise, hvilken støtte der er ydet til Odense Sportscentrums enkelte
afdelinger.

8.3

Regnskabet revideres af de valgte revisorer senest 5 dage før den ordinære generalforsamling.

8.4

Foreningens formue består af de aktiver, der er opført på inventarlisterne og anført i
regnskabet.

8.5

Formand og kasserer i forening kan tegne klubben økonomisk i sager, der angår klubbens
daglige drift.

8.6

Foreningens medlemmer har udover forpligtelsen til at betale kontingent ingen økonomiske
forpligtelser over for klubben, og har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

8.7

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter alene med sin formue.

8.8

Den ydede støtte til Odense Sportscentrums afdelinger kan max. udgøre 100.000 kr. pr.
afdeling og skal afspejle afdelingens medlemmer under 25 år.

§ 9
9.1

Vedtægtsændringer
Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med
2/3 flertal af de fremmødte.

§ 10 Retningslinier for søgning, samt vurdering fra støtteforeningens bestyrelse
a) Kun medlemmer fra afdelinger der er optaget i foreningen sportscentrum kan modtage støtte.
Alle Klubber/grupper/enkeltpersoner der tilbyder undervisning eller anden aktivitet, og som
fungerer på lejebasis, har ikke mulighed for at søge eller få del i Støtteforeningens
støtteordninger.

b) Alle medlemmer i Sportscentrum kan søge. Ansøger støtteforeningens egne medlemmer, vil de
regnes for inhabile. Ansøgning behandles så af de resterende medlemmer.
c)

Ansøgninger vurderes individuelt af støtteforeningens medlemmer.

d) Støtte afhænger af kassebeholdningen. Støtteforeningen afgør suverænt hvornår der er mulighed
for at yde støtte.
e) De respektive afdelinger søger for deres medlemmer. Der skal forlægges dokumentation for
begrundelse. Der skal vedlægges et budget, med alle informationer vedr. udgifter samt evt.
tilskud og sponsorater. Alt skal dokumenteres og underskrives.
f)

Ansøgninger vurderes mht. om det vil være et aktiv for Sportscentrum, herunder medlemmets
deltagelse/arbejde i Sportscentrum. Dette for ikke at yde støtte til personer der dels, reelt ikke er
medlemmer med fast tilknytning og dels ikke aktive i foreningen.

g) Ansvar for evt. indbetaling af skat for modtaget af økonomisk støtte, tilfalder de enkelte
medlemmer der modtager støtte.

§ 11

Opløsning af foreningen

11.1

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende Ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.

11.2

Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Odense Sportscentrum.

Således vedtaget/revideret den:

_____________________
Formand

______________________
Sekretær

_____________________
Kasserer

_____________________
Bestyrelses medlem

______________________
Bestyrelses medlem

