Vedtægter for DHV Odense
§ 1 Navn, hjemsted, klubdragt
Foreningens navn er Dalum Hjallese Volleyballklub Odense – kort: DHV Odense.
Foreningen er hjemmehørende i Dalum og Hjallese sogne, Odense kommune.
Klubdragten er rød og blå – alternative farver accepteres i henhold til samarbejdsaftaler og
modstanderholdets spilledragt. Hjemmebane er i Dalumhallen og i Hjallesehallen.
§ 2 Formål.
Foreningen er upolitisk og har til formål at skabe interesse for og udbrede kendskabet til volleyball
og beachvolleyball gennem træning og deltagelse i konkurrencer. Foreningen skal især give børn og
unge under 25 år mulighed for idrætsaktivitet og kammeratligt samvær med jævnaldrende
kammerater i deres fritid samt give kvalitetsbaseret motions- og konkurrencetilbud til øvrige
seniorer også. Foreningen tilstræber udvikling af alle spillere og hold, elite såvel som bredde,
indenfor de fysiske og økonomiske rammer, der er til foreningens rådighed. Klubben vedkender sig
et mål om at være en klub, hvor balance mellem bredde og elite skabes gennem arbejdet med KIDSog TEENvolley
§ 3 Medlemskab af sammenslutninger.
DHV Odense er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Samvirkende Idrætsklubber i Odense
(SIKO), Dalum Idrætsring (DIR), DHG’s Hovedafdeling, Dansk Volleyball Forbund (DVFB) og
Fyns Volleyball Kreds (FVBK).
§ 4 Optagelse af medlemmer.
Som aktivt medlem kan optages enhver person, der opfylder foreningens og DIF’s amatør- og
ordensreglement. Ind- og udmeldelse sker skriftligt via kassereren/træneren. Medlemmer i DHV
Odense skal være registreret i foreningens medlemskartotek.
Kontingent opkræves i 2 rater for henholdsvis efterårssæsonen og forårssæsonen. Oplæg til
kontingentsatser for den kommende sæson fremlægges på den ordinære generalforsamling og
fastsættes endeligt af bestyrelsen medio september. Ved indmeldelse er man pligtig at betale
kontingent for den indeværende halvsæson. Udmeldelse kan kun ske, hvis pågældende har betalt
kontingent for det halvår i hvilket udmeldelsen finder sted. Dog kan udmeldelse finde sted
umiddelbart efter den af bestyrelsen vedtagne kontingentsats, hvis denne afviger med mere end 15%
i forhold til oplægget fra den ordinære generalforsamling. Såfremt et medlem står i restance kan
spillerlicens ikke udleveres, førend medlemmet ikke længere er i restance.
Passive medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Passive medlemmer har ret til at
deltage i foreningens fællesarrangementer. Passive medlemmer har ret til at deltage i foreningens
ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger men har ikke stemmeret på disse.
Bestyrelsen kan på den årlige generalforsamling indstille en person til æresmedlem af foreningen.
Det er generalforsamlingen, som tiltræder en indstilling. Som æresmedlem af foreningen er man
fritaget for kontingent, så længe tilknytning til foreningen opretholdes.

Som medlem i bestyrelsen i DHV Odense er man friholdt for kontingent i valg-perioden.
Friholdelsen for kontingent gælder kun så længe, man er i bestyrelsen, og ikke hvis man udtræder af
bestyrelsen før valgperiodens udløb.
§ 5 Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningen afholder årlig
generalforsamling senest den 20. marts. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel. Forslag
til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse i henhold til § 7, og 5 delegerede til hovedafdelingens
repræsentantskab.
Valgene til bestyrelsen gælder for 1 år.
Valgene til repræsentantskabet gælder for 1 år.
De kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt, er henholdsvis 1. og 2. suppleant. Er der
ikke valgt suppleanter/ kandidater nok, supplerer bestyrelsen sig selv.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag
Valg af:
a. Bestyrelse + 2 suppleanter.
b. 5 delegerede + suppleanter. (mindst 3 skal være bestyrelsesmedlemmer)
c. 2 revisorer + suppleanter.
d. Udvalg
6. Eventuelt.

Stemmeret har kun medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer
har ikke stemmeret. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres ved deres forældre/værge. Der kan
kun stemmes ved personligt fremmøde.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer eller en
samlet bestyrelse fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling
skal afholdes senest 3 uger efter, at formanden har modtaget begæring herom og indkaldes af
bestyrelsen med 8 dages varsel med oplysning om dagsorden. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.
§ 7 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Kun fuldgyldige
medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen i minimum
3 måneder, er valgbare.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og
kontaktperson(er) til udvalg. Formand og kasserer skal være myndige personer. Bestyrelsen har den

daglige ledelse af foreningen og afgør alle spørgsmål, som ikke ifølge deres beskaffenhed/omfang
bør forelægges generalforsamlingen.
Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved flertalsafgørelser. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen nedsætter suverænt de udvalg og arbejdsgrupper, den måtte ønske.
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller ved formandens
forfald kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Den daglige drift foretages af kassereren ligesom
bestyrelsen kan uddelegere økonomisk råderum til ledere og trænere i foreningen.
§ 8 Økonomi.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisionspåtegnet regnskab underskrives af bestyrelsen og forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Foreningen og bestyrelsen hæfter kun med klubbens formue.
§ 9 Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges to kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne
har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og
påtegne regnskabet.
§ 10 Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægt(er) kan ske, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede på en
generalforsamling stemmer herfor.
§ 11 Opløsning.
Opløsning af DHV Odense kan kun besluttes på 2 af hinanden følgende ordinære
generalforsamlinger med 9/10 majoritet.
Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til andet foreningsarbejde i DHG eller
idrætslige sammenslutninger i Odense Kommune.
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 6. januar 2011

