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V	  E	  D	  T	  Æ	  G	  T	  E	  R	  pr.	  12.12.2018	  
	   	  

Navn	  og	  hjemsted	  

	  

§	  1	  

Foreningens	  navn	  er	  ”Sports	  College	  Gladsaxe”.	  

	  

§	  2	  

Foreningens	  hjemsted	  er	  Gladsaxe	  Kommune.	  

	  

Foreningens	  formål	  

§	  3	  

Foreningens	  formål	  er	  at	  etablere	  og	  drive	  Sports	  College	  Gladsaxe.	  

	  

§	  4	  

Foreningen	  tilbyder	  i	  samarbejde	  med	  tilknyttede	  uddannelsesinstitutioner	  og	  sportsforeninger	  unge	  sportstalenter	  

en	  kombination	  af	  udbytterig	  uddannelse	  med	  idræt	  på	  eliteniveau.	  Visionen	  er	  at	  fremme	  elevernes	  personlige	  

udvikling	  inden	  for	  de	  respektive	  sportsgrene	  samtidig	  med,	  at	  eleverne	  styrkes	  uddannelsesmæssigt	  og	  

menneskeligt.	  	  

	  

Bestyrelsen	  

§	  5	  

Foreningen	  ledes	  af	  3-‐7	  bestyrelsesmedlemmer,	  som	  varetager	  foreningens	  interesser	  og	  forvalter	  dens	  midler.	  	  

	  

§	  6	  

Foreningens	  medlemmer	  vælger	  bestyrelsen.	  	  

Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  selv	  med	  formand	  og	  næstformand	  og	  fastsætter	  selv	  sin	  forretningsorden.	  

	  

§	  7	  

Bestyrelsen	  træffer	  afgørelser	  i	  alle	  forhold,	  der	  ikke	  udtrykkeligt	  henhører	  under	  generalforsamlingen.	  

	  

Generalforsamling	  

§	  8	  

Generalforsamling	  afholdes	  en	  gang	  årligt	  inden	  udgangen	  af	  kalenderårets	  4.	  kvartal.	  Indkaldelse	  skal	  ske	  senest	  

14	  dage	  forud	  ved	  direkte	  meddelelse	  til	  medlemmerne.	  Indkomne	  forslag	  skal	  være	  bestyrelsens	  formand	  i	  hænde	  

senest	  8	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  
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Dagsorden	  ved	  ordinær	  generalforsamling	  skal	  omfatte	  følgende:	  

	  

1. Valg	  af	  dirigent	  

2. Valg	  af	  referent	  

3. Fremlæggelse	  af	  formandens	  beretning	  til	  godkendelse	  

4. Fremlæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  til	  godkendelse	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  

6. Fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  det	  følgende	  år	  

7. Valg	  af	  bestyrelse	  

8. Valg	  af	  revisor	  

9. Eventuelt	  

	  

§	  9	  

Ekstraordinær	  generalforsamling	  afholdes,	  hvis	  et	  flertal	  i	  bestyrelsen	  eller	  50	  %	  af	  de	  stemmeberettigede	  

medlemmer	  indgiver	  skriftlig	  anmodning	  herom	  over	  for	  bestyrelsen	  med	  angivelse	  af	  de	  emner,	  der	  ønskes	  

behandlet.	  

	  

Ekstraordinær	  generalforsamling	  med	  angivelse	  af	  dagsorden	  indkaldes	  senest	  4	  uger	  efter,	  at	  bestyrelsen	  har	  

modtaget	  anmodning,	  med	  mindst	  14	  dages	  varsel	  til	  afholdelse	  senest	  6	  uger	  efter	  udsendelse	  af	  indkaldelsen.	  

	  

§	  10	  

Vedtagelse	  på	  generalforsamling	  sker	  ved	  simpelt	  stemmeflertal.	  Skriftlig	  afstemning	  kan	  finde	  sted,	  når	  mindst	  1/3	  

af	  de	  tilstedeværende	  medlemmer	  forlanger	  dette.	  

	  

Der	  kan	  ikke	  stemmes	  med	  fuldmagt.	  

Foreningens	  midler	  

§	  11	  

Foreningens	  midler	  skaffes	  gennem	  brugerbetaling,	  medlemskontingent,	  sponsorater,	  fondsstøtte	  m.v.	  

	  

Foreningens	  bestyrelse	  har	  pligt	  til	  at	  anbringe	  foreningens	  midler	  på	  en	  konto	  oprettet	  i	  et	  af	  finanstilsynet	  

godkendt	  dansk	  pengeinstitut.	  Foreningens	  overskydende	  likviditet	  indsættes	  på	  aftale-‐/tidsindskud	  eller	  placeres	  i	  

danske	  stats-‐	  eller	  kreditforeningsobligationer	  og	  bruges	  til	  optimering	  af	  foreningens	  tilbud.	  	  
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Foreningens	  medlemmer	  

§	  12	  

Som	  medlemmer	  kan	  optages	  enhver	  juridisk	  person	  eller	  organisation,	  der	  organiserer	  eller	  har	  ansatte	  

elitesportsudøvere.	  	  

Medlemmerne	  optages	  alene	  efter	  bestyrelsens	  godkendelse.	  

Stemmeberettigede	  i	  alle	  foreningens	  anliggender	  er	  medlemmer,	  der	  i	  mindst	  6	  måneder	  har	  været	  medlem	  af	  

foreningen,	  og	  som	  ikke	  er	  i	  kontingentrestance.	  

	  

Er	  kontingentet	  ikke	  indbetalt	  senest	  31.	  december,	  slettes	  vedkommende	  uden	  varsel	  som	  medlem.	  Ved	  senere	  

indbetaling	  betragtes	  vedkommende	  som	  nyt	  medlem	  med	  hensyn	  til	  betaling	  af	  evt.	  indmeldelsesgebyr,	  stemmeret	  

og	  valgbarhed	  -‐	  med	  mindre	  bestyrelsen	  fastsætter	  andre	  regler	  herom.	  

	  

Kontingent	  

§	  13	  

Kontingentet	  samt	  evt.	  indmeldelsesgebyr	  fastsættes	  et	  år	  ad	  gangen	  på	  den	  ordinære	  generalforsamling.	  

	  

Kontingentet	  betales	  forud	  for	  et	  år	  ad	  gangen	  og	  opkræves	  senest	  ultimo	  januar	  måned	  hvert	  år.	  –	  med	  mindre	  

bestyrelsen	  fastsætter	  andre	  regler	  herom!!	  

	  

Indbetalt	   kontingent	   kan	   refunderes	   hvis	   man	   ikke	   bliver	   optaget	   på	   sin	   ønskede	   uddannelsesinstitution.	   Med	  

mindre	  bestyrelsen	   fastsætter	  andet	  hæftes	  der	  ved	   indmeldelse	   for	  et	  helt	  år	  på	  SCG	  –	  altså	  12	  måneder.	   For	  nye	  

elever	  på	  SCG	  vil	  der	  være	  en	  prøveperiode	  på	  en	  måned	  –	  31	  dage	  –	  hvor	  den	  enkelte	  elev	  kan	  vurdere	  om	  SCG	  er	  

det	  rigtige	  valg.	  I	  denne	  periode	  er	  det	  muligt	  at	  melde	  sig	  ud.	  

	  

Udmeldelse	  

§	  14	  

Medlemskabet	  ophører	  ved	  skriftlig	  udmeldelse	  til	  31.	  juli	  i	  det	  pågældende	  Sports	  College	  Gladsaxe	  år	  (1.8	  til	  31.7)	  

–	  hvis	  ikke	  fortsætter	  medlemsskabet	  løbende.	  

	  

Regnskab	  og	  revision	  

§	  15	  

Foreningens	  regnskabsår	  er	  01.07	  til	  30.06	  Første	  regnskabsår	  løber	  dog	  fra	  stiftelsen	  og	  frem	  til	  30.	  juni	  2008.	  

	  

Foreningens	  ledelse	  fører	  regnskab	  over	  foreningens	  indtægter	  og	  udgifter.	  Denne	  fører	  ligeledes	  status	  over	  

foreningens	  aktiver	  og	  passiver.	  Foreningens	  ledelse	  sørger	  for	  opkrævning	  af	  kontingent.	  

	  

Regnskabet	  revideres	  af	  en	  registreret	  eller	  statsautoriseret	  revisor.	  

	  

Regnskabet,	  der	  føres	  i	  overensstemmelse	  med	  god	  regnskabsskik,	  skal	  senest	  1	  måned	  før	  den	  ordinære	  

generalforsamlings	  afholdelse,	  afleveres	  til	  den	  af	  generalforsamlingen	  valgte	  revisor	  for	  revision.	  

	  

Det	  reviderede	  regnskab	  forelægges	  hvert	  år	  foreningens	  ordinære	  generalforsamling	  til	  godkendelse.	  
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Foreningens	  hæftelse	  

§	  16	  

Foreningen	  hæfter	  alene	  ved	  sin	  formue.	  

	  

Foreningens	  medlemmer	  hæfter	  alene	  med	  deres	  kontingent	  og	  evt.	  indmeldelsesgebyr,	  men	  hæfter	  herudover	  ikke	  

for	  foreningens	  forpligtelser.	  

	  

Tegningsregler	  

§	  17	  

Foreningen	  tegnes	  1)	  af	  formanden	  i	  foreningen	  med	  et	  yderligere	  bestyrelsesmedlem	  eller	  2)	  af	  næstformanden	  i	  

foreningen	  med	  et	  yderligere	  bestyrelsesmedlem.	  

	  

Vedtægtsændringer	  

§	  18	  

Ændringer	  af	  vedtægter	  kan	  behandles	  på	  enhver	  generalforsamling,	  men	  kan	  kun	  vedtages,	  når	  mindst	  2/3	  af	  de	  

afgivne	  stemmer	  er	  for	  forslaget.	  

	  

Opløsning	  af	  foreningen	  

§	  19	  

Beslutning	  om	  opløsning	  af	  foreningen	  kan	  kun	  ske	  på	  en	  ordinær	  og	  en	  efterfølgende	  ekstraordinær	  

generalforsamling	  og	  da	  kun	  hvis	  2/3	  af	  de	  fremmødte	  stemmeberettigede	  stemmer	  herfor.	  

Kassebeholdningen	  og	  andre	  værdier	  tilfalder	  et	  almennyttigt	  formål	  i	  Gladsaxe	  Kommune,	  som	  relaterer	  sig	  til	  

Sports	  College	  Gladsaxe	  værdier.	  	  
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