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LHK vedtægter
§1

Klubbens navn er LYNGBY HÅNDBOLD KLUB (LHK), og dens hjemsted
er Lyngby Idrætsby i Lyngby-Taarbæk Kommune. Klubben er medlem af
Håndbold Region Øst, Dansk Håndbold Forbund og Danmarks Idræts Forbund, og er underlagt disses regler og love.

Formål
§2

Klubbens formål er at dyrke håndbold med udgangspunkt i fællesskabet,
og det sociale liv i klubben, samt at udbrede kendskabet til denne idræt.
Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

Medlemmer
§3

Som aktivt eller passivt medlem kan enhver person, fysisk eller juridisk optages, dog således at optagelse af umyndige personer kræver forældres eller værges samtykke.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte en person optagelse. Den pågældende har i så tilfælde ret til gennem et medlem af klubben at bringe
spørgsmålet om optagelse for klubbens førstkommende ordinære generalforsamling.

§4

Klubbens medlemmer skal til enhver tid efterkomme klubbens love og bestyrelsens anvisninger.
Indmeldelse skal ske ved, at medlemmet lader sig registrere i medlemssystemet på klubbens hjemmeside. Medlemskabet er fortløbende.
Indmeldelse kan først anses, som effektueret når personen modtager bekræftelse på indmeldelse.
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Udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail til den økonomiansvarlige med 14 dages varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

Kontingent
§5

Kontingentbetalingen sker i et antal rater og opkrævningen finder normalt
sted ved benyttelse af klubbens system for medlemsregistrering. Ændringer i kontingentets størrelse, indbetalingsterminer, opkrævningsform og retningslinjer for kontingentbetaling, vedtages af bestyrelsen og bekendtgøres
på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan når særlige forhold taler herfor, fritage et medlem for at
betale kontingent.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af samtlige medlemsrettigheder. Tab af medlemsrettigheder indebærer, at medlemmet ikke har ret til
deltagelse i træning, kamp og øvrige aktiviteter i klubben.
Genoptagelse af medlemskabet vil kun kunne ske mod betaling af det skyldige beløb samt eventuel anden gæld til klubben.
Medlemmer af bestyrelsen og æresmedlemmer i klubben er fritaget for
kontingentbetaling.

Generalforsamlingen
§6

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem den 15/9 og 15/10, og
skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelse og udvalg er enhver, som er medlem af Lyngby
Håndbold Klub, ikke er i restance, og er fyldt 15 år.
For at kunne opnå valg til bestyrelsen eller udvalg, skal vedkommende
være til stede på generalforsamlingen, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn.
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§7

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt
hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer,
dog forælder/værge til medlemmer under 15 år. Medlemmer som er i kontingentrestance har ingen stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.

§8

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.
Dog kræves til vedtagelse af forslag til lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, dog
skal afstemning foregå skriftligt, såfremt et medlem kræver det, eller dirigenten beslutter dette.

§9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Forelæggelse af årsrapport fra det foregående år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for den kommende sæson
til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
(lige år)
7. Valg af økonomiansvarlig
(ulige år)
8. Valg af øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
9. Valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Klubbens ledelse
§ 11

Bestyrelsen er den øverste daglige ledelse af LHK, og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
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Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der sammensættes således:
Formand, næstformand, økonomi- og medlemsansvarlig og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. På det konstituerende bestyrelsesmøde vælger
bestyrelsen en næstformand. Hvervet som økonomiansvarlig kan ikke
forenes med hvervet som formand eller næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dets medlemmer er til
stede, herunder enten formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder indkaldes
af formanden, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom.
Klubben tegnes af formanden og en af bestyrelsen udpeget person.
Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at
formand, og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens økonomiansvarlig og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
§ 12

Et bestyrelsesmedlem som uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden
følgende bestyrelsesmøder anses, såfremt bestyrelsen beslutter dette,
som udtrådt af bestyrelsen.

§ 13

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, eller i medfør af
§12 anses for udtrådt, indtræder suppleanten indtil næste ordinære generalforsamling.
Er suppleanten fratrådt, udpeger bestyrelsen en stedfortræder, som fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

Regnskab og revision
§ 14

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.
Den økonomiansvarlige fører et specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter.
Den økonomiansvarlige skal udarbejde et årsregnskab, således at regnskabet, med alle tilhørende bilag kan være gennemgået og afsluttet inden
generalforsamlingen.
Endvidere skal klubben føre et medlemskartotek.

§ 15

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk
revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal gennemgå det samlede
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regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status
forsynes med underskrifter fra bestyrelsen, samt den valgte revisor. Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

Hæftelse
§ 16

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubbens til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.

Klubbens opløsning
§ 17

Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor der er mødt 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og
mindst 4/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget.
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens ejendele Fællesrepræsentationen
for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk kommune (F.I.L.).
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Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 1998.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2002.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. april 2003.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. april 2005.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. september 2006.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. oktober 2007.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. oktober 2008.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. august 2009.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. september 2011.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. september 2013.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. september 2015.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5.oktober 2017.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober 2018.

______________________
Kenneth Florin
Formand

______________________
Christian Fahnøe
Næstformand

______________________
Maiken S. Hansen
Økonomiansvarlig

______________________
Thomas Kirk
Ungdomsformand

______________________
Lena Palsgaard
Bestyrelsesmedlem

______________________
Lars Ellebo
Bestyrelsesmedlem

______________________
Marianne L. Petersen
Bestyrelsesmedlem

______________________
Helle Bøg Hansen
Suppleant
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