
Vedtægter for Skanderborg Petanque 
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. december 2006, og 

ændret på den ordinære generalforsamling den 7. november 2010 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Skanderborg Petanque Forening forkortet til Skanderborg 

Petanque. Foreningen har hjemsted i Skanderborg Kommune. 

 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningens formål er ved petanque og andet kulturelt virke at styrke 

fællesskabet og fremme det frivillige foreningsarbejde. 

 

§ 3 Foreningens tilhørsforhold 

Foreningen er medlem af DGI og kan søge medlemskab af andre organisationer, 

såfremt det er i overensstemmelse med foreningens formål. 

 

§ 4 Foreningens medlemmer 

Foreningen optager personer, der anmoder om det, som medlemmer. Personer 

under 15 år skal have forældres eller værges tilladelse. 

 

§ 5 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af en formand og mindst 4 øvrige medlemmer. 

Formanden vælges på generalforsamlingen. 

Den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 

 

§ 6 Generalforsamling 

Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i fjerde kvartal. 

Generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på spillestedet 

eller ved mail / post til medlemmerne. 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde punkterne: 

  1. Valg af dirigent 

  2. Aflæggelse af beretning 

  3. Godkendelse af regnskab 

  4. Fremtidig virksomhed, herunder næste års budget 

  5. Indkomne forslag 

  6. Fastsættelse af kontingent 

  7. Valg af formand for 2 år, kun i lige årstal 

  8. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

  9. Valg af 1 suppleant for 1 år 

10. Valg af 1 revisor for 2 år 

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

12. Eventuelt 

 

Skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem ønsker det. 

 



§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 3 bestyrelsesmedlemmerne eller 1/ 

4 af medlemmer fremsætter anmodning om det til formanden med angivelse af 

emne, der ønskes behandlet. 

Formanden skal da indkalde til ekstraordinært generalforsamling med mindst 2 

ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter formanden har modtaget 

anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde punkterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Emne der ønskes behandlet 

3. Eventuelt 

 

§ 8 Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

§ 9 Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden. Ved optagelse af lån og ved køb og salg af fast 

ejendom tegnes foreningen af en enig bestyrelse. 

 

§ 10 Hæftelse 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver 

tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig 

hæftelse. 

 

§ 11 Forsikring 

Foreningen har ikke tegnet forsikring. Medlemmerne opfordres til at tegne 

fritidsulykkesforsikring eller familieforsikring, der dækker person og tingskade 

under foreningsaktivitet. 

 

§ 12 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændring og beslutning om opløsning af foreningen skal ske på en 

generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

§ 13 Opløsning af foreningen 

Ved foreningens opløsning disponerer bestyrelsen en eventuel formue i 

overensstemmelse med foreningens formål. 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. november 2010. 

Dirigent: Aase Bertelsen 

Underskrift 

Foreningen er optaget i DGI Horsensegnen (nu DGI Sydøstjylland)  

den 19. december 2006.  

Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening i Skanderborg Kommune  

den 1. marts 2007. 

 


