
15. februar 2023

lndkaldelse til generalforsamling i lokal Motion Ballerup

Kære medlemmer

Bestyrelsen har hermed den glæde at indkalde alle medlemmer til årets
generalforsamling med efterfølgende sandwiches med øl og vand ad libitum - eller til der

ikke er mere @. Måske får vi også en underholdende overraskelse som afslutning.

For at undgå madspil vil vi bede jer om at tilmelde jer, hvis I ønsker at spise sandwich

efter generalforsamlingen. Sidste frist for tilmelding er den 913-2023. Tilmelding sendes

via mail til kasserer Karen Lang: karenlang0T2@gmail.com.

Generalforsa mlingen afholdes

Fredag d. 17. marts kl. 11.15 i Posthusets mødelokale 5 på første sal.

med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent- Bestyrelsen foreslår Allis Nilsson

2. Stemmeudvalg

3. Bestyrelsens berefiring fremlægges af formanden.

4. Regnskab fremlægges af kassereren.

5. Vedøgelse af budget, og fastsættelse af kontingeat.
Formanden &emlægger et bestyrelsens budget ud fra sarnme kontingentsats som sidste ar, 400 i«
for aktive medlemmer og 60 kr for passive.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har et forslag om en mindre tilpasning af vedtægter vedr. bestyrelsens referater § 7 stk.
5, samt lidt redaktionelle ændringer. Bestyrelsens forslag er vedlagt indkaldelsen.
Andre forslag skal fremsendes til bestyrelsen som mail til formand else.borch@gmail.com snaxest
muligt eller allersenest 7 dage før generalforsamlingen.

7.valg
å. Formand vælges i lige år, Else Borch ikke på valg

b. Kasserer vælges i ulige år, Karen genopstiller for næste to år

C, 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, Anette og Judith ikke på valg

d. I bestyrelsesmedlem i ulige år, Freddy genopstiller for næste to år

€. 2 suppleanter for 1 fu ad gangen, Else Paulsen og Alice genopstiller.

f. Revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen

Revisor Allis Nilsson, modtager genvalg
Revisorsuppleant Inge Bidstrup, modtager genvalg

8. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer og håber, at I møder talstærkt op.

På bestyrelsens vegne

Else Borch, Formand for Lokal Motion Bollerup



Lokal Motion I Ballerup

VEDTÆGTER

§1 Foreningen Lokal Motion / Ballerup, har hjemsted i Ballerup kommune og er stiftet den
9. oktober 2402.

Foreningen er medlem af BMSI (Ballerup Måløv Skovlunde ldrætsforening), DAI
(Dansk Arbejder ldræt), DFIF (Dansk Firma ldrætsforbund) og KFS (Københavns
Firmasport).

§2

§3

§4

§6

Foreningens formål er at tilbyde alle, der har fri i dagtimerne motion og idræt uden
konkurrence, og samtidig engagere medlemmerne socialt og ansvarligt.

Alle over 18 år kan optages som medlemmer. Foreningen optager også passive
medlemmer, som ikke ønsker at deltage i foreningens aktiviteter.
lndmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes via
annoncering på foreningens hjemmeside: www.lokalmotionballerup.dk og sendes til
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen pr. mail hvor muligt. Forslag
skalvære bestyrelsen i hænde 7 dage før mødet.

Generalforsamlingen, såvelordinær som ekstraordinær, er beslutningsdygtig uden
hensyn til antal af fremmødte medlemmer.

§ 5 Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Vedtagelse af budget, og fastsættelse af kontingent
6. lndkomne forslag
7. Valg

a. Formand vælges ilige år
b. Kasserer vælges i ulige år
c. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
d. 1 bestyrelsesmedlem i ulige år
e. 2 suppleanter for 1 år ad gangen
f. Revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen

8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, og
beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og
opløsning af foreningen et kvalificeret flertal, jf. §§ 10 og 1 1 .
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§7

§8

§e

§10

§ 11

Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden
og kassereren vælges direkte, mens bes§relsen i øvrigt konstituerer sig selv med
næstforma nd, sekretær og men igt bestyrelsesmedlem.
2. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
3. Formand indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden og
med mindst 1 uges varsel.
4. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i

forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over netbank til
forenings bankkonti hver for sig.
5. Det under bestyrelsesmøder passerede noteres i et referatet, der godkendes af
bestyrelsen på det efterfølgende møde. Referatet arkiveres af formanden og lægges
tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Udvalg
Efter hver ordinær generalforsamling nedsætter bestyrelsen de udvalg den finder
formålstjenligt.
For hvert udvalg vælges en formand, der er ansvarlig overfor bestyrelsen.

Regnskab
1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet og budgettet fremlægges på
generalforsamlingen, og skal være godkendt og underskrevet af revisor og bestyrelsen
Regnskabet kan efier ønske rekvireres af medlemmerne hos kassereren 14 dagefør
generalforsamlingen.
2. For Lokal Motion Ballerup's forpligtelser hæfter kun Lokal Motion Ballerup's midler.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 213 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

Opløsning af foreningen kan kun ske når mindst 213 at de stemmeberettigede
medlemmer er tilstede, og 415 stemmer for forslaget.
Foreningens eventuelle værdier overføres til sociale tiltag i lokalområdet.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2023.

Dirigentens underskrift

Formandens underskrift
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