Vedtægter for Danfoss Marathon Club

Marts 2019

§1
Foreningens navn er "Danfoss Marathon Club".
§2
Formål:
1. Fælles deltagelse i ét årligt maratonløb og/eller ½ maratonløb. Der skal over en
årrække vælges forskellige maratonløb.
2. At styrke kontakten mellem Danfoss' selskaber gennem et uformelt
kontaktnet,der til stadighed udbygges.
3. At bidrage til Danfoss' image, kvalitet, præstation, internationalt.
4. At styrke opmærksomhed på motion og dermed fremme Danfoss medarbejderes
sundhed.
§ 3.1
Som medlem kan optages enhver, der er ansat ved Danfoss A/S, et datterselskab
under Danfoss A/S, et af Danfoss A/S associeret selskab eller ansatte ved en
national Danfoss repræsentant. Medlemmet skal have interesse for maratonløb, og
skal ved deltagelse i de løb hvor vi deltager som hold opfylde de krav som
løbsarrangøren stiller. Bestyrelsen afgør om der kan inviteres gæster med til
foreningens aktiviteter. Dette vil ofte kunne ske hvis det er uden udgifter for
klubben, og hvis der er tale om familiemedlemmer.
§ 3.2
Som ansat i Danfoss – udenfor Danmark – er det muligt at blive optaget som
internationalt medlem I DMC. Som intenationalt medlem betales der ikke
kontingent – og med internationald medlemskab er medlemmet er ikke berettiget
til at modtage økonomisk tilskud til løb.
§4
Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen og er p.t. 150 kr. Det
opkræves af idrætsforeningen ved det selskab/afd., hvor medlemmet er ansat
eller af den lokale Marathon klub, hvor en sådan findes. Indtægterne
disponeres af bestyrelsen i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf.
§5
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der også repræsenterer
klubben udadtil. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og mødes,
når det er nødvendigt og muligt.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Det
bør tilstræbes at bestyrelsens sammensætning afspejler
firmasammensætningen blandt klubbens medlemmer.
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Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand og kasserer.
Bestyrelsen beslutter hvilke andre særlige funktioner, der skal delegeres til et
eller flere bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer.
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges revisor hvert år.
§ 6.
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling indvarsles med mindst 2 ugers varsel primært på klubbens
officielle hjemmeside sekundært ved e-mail til medlemmerne. Forslag skal for at
kunne behandles på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 3
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Stemmeret har kun
de deltagere, som har været medlem i mindst 30 dage. Stemme kan afgives
ved fuldmagt. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.
§7
Den årlige generalforsamling skal afholdes i første kvartal af hvert år – dog
ikke før end det årlige regnskab er afsluttet og revisionsgodkendt. Bestyrelsen
fastsætter dato og mødested.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen er enig deri, eller når
1/3 af medlemmerne anmoder skriftligt derom. Indvarsling af ekstraordinær
generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære generalforsamling.
§ 9.
Aktiviteterne, som Danfoss Marathon Club deltager i eller arrangerer,
varetages af bestyrelsen, eller når det er lokale arrangementer af
kontaktpersonen.
§ 10.
Ved klubbens ophør fordeles klubbens midler af generalforsamlingen.
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