
 

 

 

Vedtægter for   

  

Næstved Senior Motion  

  

  

§ 1. Navn & hjemsted.  

  

Foreningens navn er Næstved Senior Motion (i det efterfølgende kaldet N.S.M), 

og dens hjemsted er Næstved Kommune.  

  

§ 2. Formål.  

  

Foreningens formål er gennem alsidig motion og idræt, at stimulere 

medlemmernes interesse for idræt, motion og samvær.  

  

§ 3. Organisering.  

  

N.S.M. er associeret medlem af Næstved Firma Sport, (jvf. associeringsaftale) 

som igen er under Dansk Arbejder Idrætsforbund. N.S.M. er medlem af D.A.I. 

Dansk Arbejder Idrætsforbund, som er et specialforbund under D.I.F.  

  

§ 4. Medlemskab.  

  

N.S.M. er for såvel aktive som passive medlemmer fra Næstved og omegn, 

samt andre med interesse for Næstved Senior Motion.   

Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer.   

Ved indmeldelse opkræves kr. 100 i gebyr.   

Indmeldelse skal ske skriftligt ved udfyldelse af blanket på Næstved Senior 

Motions hjemmeside: www.senior-motion.dk.  

  

§ 5. Kontingent.  

  

Foreningen fastsætter kontingentstørrelsen ved den årlige generalforsamling 

og kontingentet betales forud for et år.    

Bestyrelsen foranlediger kontingent opkrævet med angivelse af sidste 

betalingsdag.   

Hvis kontingentet ikke betales rettidigt og udmeldelse ikke har fundet sted, vil 

medlemmet automatisk blive udmeldt (slettet) efter 30 dage.  

  

§ 6. Valg af bestyrelsen.  

  

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, 

kasserer, sekretær samt 3 menige medlemmer.  

  

Ulige år vælges:  



 

 

 

Formand, sekretær, 2 medlemmer og 2. suppleant, en revisor og en 

revisorsuppleant.  

I lige år vælges:  

Næstformand, kasserer, et medlem, en 1. suppleant og en revisor. 

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.   

Beslægtede personer kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig.   

Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være revisor.  Bestyrelsen 

fastsætter selv sin forretningsorden.  

  

§ 7. Tegningsret.  

  

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og mindst to 

bestyrelsesmedlemmer.  

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning tegnes foreningen af den 

samlede bestyrelse.  

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen form for 

personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.  

  

§ 8. Økonomi/Regnskab.  

  

Foreningens bestyrelse har ansvar for, at der føres kartotek over foreningens 

medlemmer og specificeret regnskab over foreningens indtægter, udgifter og 

formue.  

Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.  

Regnskabet følger kalenderåret.   

Bestyrelsen ansøger om lokaletilskud hos kommunen.  

  

§ 9. Ordinær Generalforsamling.  

  

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.  

Indkaldelse offentliggøres mindst 3 uger før generalforsamlingen.  Indkaldelsen 

skal indeholde følgende dagsorden:  

  

• Valg af dirigent.  

• Beretning.  Regnskab.  

• Indkomne forslag.  

• Fastsættelse af kontingent.  

• Valg.  

• Eventuelt.  

  

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.  

Bestyrelsen aflægger beretning og fremlægger det reviderede regnskab. De på 

generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager føres til 

referat og underskrives af dirigent og formand.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte 

medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordens punkt 4 



 

 

 

(indkomne forslag), skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen.   

Indkomne forslag fremlægges af formanden på foreningens hjemmeside senest 

en uge før den ordinære generalforsamling.   

Stemmeberettigede er kun personligt fremmødte medlemmer. Stemmeret 

fortabes ved kontingentrestance. Medlemmer der ikke er til stede ved 

generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre 

skriftligt tilsagn er givet.  

Alle afstemninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal ske 

skriftligt, dersom blot et medlem stiller krav herom. Ændring af vedtægterne 

kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de 

afgivne stemmer, er for forslaget. Vedtagne forslag træder i kraft umiddelbart 

efter generalforsamlingen.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det 

påkrævet, og skal afholdes når mindst 50% af bestyrelsen, skriftligt kræver 

det med angivelse af begrundet dagsorden.  

  

§ 10 Opløsning.  

  

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden 

følgende generalforsamlinger.    

Opløses foreningen tilfalder foreningens formue et almennyttigt formål i 

Næstved Kommune.   

Generalforsamlingen tager den endelige beslutning herom.  

  

§ 11 Medlemsudmeldelse og udelukkelse.  

  

Overtræder et medlem foreningens vedtægter eller de af ledelsen givne 

forskrifter, eller udviser en opførsel der gør vedkommende uværdig til fortsat 

at stå som medlem af foreningen, kan bestyrelsen under ansvar overfor 

generalforsamlingen, ekskludere den pågældende af foreningen. Foreningens 

bestyrelse kan idømme karantæne i indtil et år.  

  

§ 12 Bemyndigelse.  

  

Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er bestyrelsen bemyndiget til at 

træffe de fornødne afgørelser. I øvrigt er bestyrelsen bemyndiget til med 

bindende virkning at udstede ordensbestemmelser, reglementer m.m. for 

foreningens medlemmer, samt til at optage de til foreningens drift nødvendige 

lån.  

  

Vedtaget på Næstved Senior Motions`s generalforsamling den 27-02-2018.  

  


