Love for orienteringsklubben FROS
vedtaget 24.2.2016

§ 1. Klubbens formål er at samle orienteringsinteresserede og skaffe dem de bedste muligheder for at dyrke orienteringssporten.
Klubben er medlem af DOF under DIF og er
underkastet disse forbunds love og regler.
Klubbens hjemsted er Fredericia Kommune.
§ 2. Som aktive medlemmer kan optages alle
som vil indordne sig under klubbens love, og
som vil respektere formålsparagraffen.
Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages
alle, der ønsker at støtte foreningen, men ikke
deltager i åbne løb. Passive medlemmer kan
deltage i særlige klubarrangementer.
§ 3. Kontingentet for henholdsvis aktive og
passive medlemmer for det kommende år
fremlægges af bestyrelsen på generalforsamlingen og skal godkendes af denne.
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til
31. december. Udmeldelse skal ske senest 31.
december.
§ 4. Klubben ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer, nemlig en formand, der vælges på lige
år, en kasserer, der vælges på ulige år, samt 3
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år
ad gangen og afgår skiftevis hver andet år,
således at formanden og 1 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige årstal, og kassereren og
2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold,
og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger
forpligter klubben.

Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af
formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af
lån, af den samlede bestyrelse.
§ 5. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller
når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker
det. Formanden leder forhandlingerne, og i
tilfælde af stemmelighed gør hans stemme
udslaget. Formanden er berettiget til at
handle på klubbens vegne i sager, der ikke
tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre
sagen for bestyrelsen på først kommende
møde. Under formandens fravær fungerer
næstformanden som klubbens leder.
§ 6. Kassereren fører medlemsprotokol samt
specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange regnskabet og kassebeholdningen forevist. Regnskabet underskives af
bestyrelsens medlemmer.
§ 7. Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med
mindst 8 dages varsel ved annoncering på
klubbens hjemmeside www.fros.dk og udsendelse af skriftlig meddelelse i form af email eller brev til såvel aktive som passive
medlemmer. Passive medlemmer har ret til
at overvære generalforsamlingen, og har ret
til at ytre sig, men har ikke stemmeret.
§ 8. Generalforsamlingen er den øverste
myndighed i alle klubbens anliggender og
afgør selv sin lovlighed. Den ledes af en af
forsamlingen valgt dirigent.

§ 9. Ordinær generalforsamling afholdes i
Fredericia hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab fremlægges
til godkendelse.
4. Planer for det kommende år.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og
medlemmer.
6. Vedtagelse af kontingent.
7. Valg af formand (lige årstal).
8. Valg af kasserer (ulige årstal).
9. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
10. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
11. Eventuelt.
Stk. 2. Beslutninger tages med almindeligt
stemmeflertal. Dog kræver lovændringer at
2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Hvis
blot 1 medlem kræver det, skal afstemningen
foregå skriftlig. Stemmeret har hvert aktivt
medlem, der er fyldt 14 år, med 1 stemme, og
stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde. Eventuel restance medfører fortabelse af stemmeret.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller
senest 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens
aktive medlemmer skriftligt har udtrykt
ønsker herom over for bestyrelsen.
§ 11. Forslag, der ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, må være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage
før, og for den ekstraordinære generalforsamlings vedkommende skriftligt senest 3
dage efter at indvarslingen er udsendt.
§ 12. Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Opløses klubben, henlægges materiel
og midler i Dansk Orienteringsforbund
(DOF). Hvis oprettelse af ny klub ikke finder
sted inden to år, tilfalder disse Dansk Orienteringsforbund.

Ovenstående love er således som disse er ændret på generalforsamlingen 11.11.1991,
26.11.1992, 30.1.2001, 18.2.2002 og 10.2.2010. og 24.2.2016
Der blev 10.2.2010 vedtaget følgende ændringer: Ændringer af § 2 og § 7. Ændringen
var en opdatering i forhold til anvendelse af nye kommunikationsmetoder og præcisering af reglerne for udmeldelse af klubben.
Bestyrelsen:
Henning Skaarup (formand), Lars Olesen, Torben Hansen, Niels Møller Petersen,
Sven Madsen, Erik Grooss og Claus F. Christensen.

