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August 2020 

Vedtægter for Ringkøbing Y’s Men’s Club 

§ 1 Lederens opgaver 
Stk.1 Præsidenten 

• Leder alle klub- og præsidiemøder 

• Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke  

• Afholder møder med udvalgsformændene inden disse tiltræder 1. juli   

• Skal skriftlig indkalde til præsidiemøder efter behov. 

 

Stk. 2 Vicepræsidenten 

• Den først valgte vicepræsident overtager præsidentens opgaver ved dennes fravær 

 

Stk. 3 Sekretæren 

• Fører protokol over klubbens interne møder samt præsidiemøderne 

• Fører lister over mødedeltagerne ved ordinære klubmøder 

• Ved fraflytning fremsendes medlemmets navn og adresse til nærmeste klub 

 

Stk. 4 Skatmesteren 

• Opkræver klub- og andre kontingenter 

• Udbetaler fra klubbens særlige midler efter anvisning fra økonomiudvalget 

• Udbetaler fra klubbens almindelige kasse ifølge bilag 

• Fører specificeret driftsregnskab, aktivitetsregnskab og statusregnskab. 

• Regnskabsåret er 1. januar – 31. december 

• To af klubben valgte revisorer gennemgår skatmesterens regnskaber 

 

§2 Medlemsoptagelse 
Stk. 1 Medlemskandidatens navn og personlige oplysninger meddeles forud på et klubmøde 

Stk. 2 Medlemskandidaten inviteres med til tre møder som gæst, forud for chartringen. 

Stk. 3 Ved optagelsen udleveres Y's Men's Club's emblem og charterbrev, der tilhører klubben og derfor skal  

        tilbageleveres ved medlemskabets ophør. 

 

§ 3 Kontingent 
Stk. 1 Kontingent, som betales halvårligt forud, fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen i maj 

 

§ 4 Klubmøder 
Stk. 1 Ordinære afholdes mindst 2 gange månedlig i perioden august til november og januar til maj 

Stk. 2 Præsidenten kan skriftlig indkalde medlemmerne til særlige møder 

 

§ 5 Præsidium 
Stk. 1 Klubben ledes af et præsidium på 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling.  

Stk. 2 Præsident, 1. vicepræsident og 2. vicepræsident er valgt for 3 år. Præsidenten afgår hvert år ved klub-

årets slutning. Hvert år vælges en 2. vicepræsident, der normalt bliver 1. vicepræsident det følgende klubår og 

præsident det næstfølgende år. På skift vælges der hvert andet år enten skatmester eller sekretær.  Desuden 

vælges der hvert år 2 revisorer. 

Stk. 3 Præsidenten foranlediger, at medlemmerne senest 14 dage før opstillingsmødet i januar/februar afleve-

rer forslag til kandidat til 2. vicepræsident til præsidiet. 

Stk. 4 Samtlige valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk. 5 Det nyvalgte præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli 

Stk. 6 Præsidiet nedsætter udvalgene. 
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§ 6 Generalforsamlingen 
Stk. 1 Klubbens generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. 

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til præsidenten senest 14 dage før  

           generalforsamlingen. 

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter: 

a. Valg af dirigent 

b. Præsidentens beretning 

c. Udvalgsformændenes beretning 

d. Skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab 

e. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende klubår 

f. Valg af medlemmer til præsidium 

g. Valg af 2 revisorer 

h. Indkomne forslag 

i. Eventuelt 

Stk. 4 Dagsorden, regnskab og budget tilsendes medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 7 Udvalg 
Stk. 1 Præsidenten har adgang til udvalgsmøderne. 

Stk. 2 Udvalgene arbejder i henhold til de vedtagne retningslinjer 

Stk. 3 Før 1. juli skal det afgående præsidie have udnævnt udvalgene for klubåret, med beskrivelse af for-

mål/opgaver. 

 

§ 8 Klublegater 
      Klubben kan yde tilskud til udsendelse af klubbens officielle deltagere til alle Y’s Men’s konferencer 

 

§ 9 Ophør af medlemskab 
Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftlig til præsidenten med mindst 8 dages varsel 

Stk. 2 Medlemskab fortabes ved: 

• At være i restance for mere end 6 måneders klubkontingent eller andre økonomiske forpligtelser overfor 

klubben 

 

§ 10 Klubbens ophør 
Stk. 1 Ophører klubben eller udelukkes klubben, skal den øjeblikkeligt aflevere sit charter til 'The International 

Association of Y's Men's Clubs", samt ophøre med at benytte bevægelsens emblemer og kendetegn. 

Stk. 2 Ved klubbens ophør fordeles dens midler efter klubben retningslinjer for uddeling af midler til velgøren-

hed og/eller det kristne organisationsarbejde i området efter nærmere bestemmelser på generalforsamlingen. 

 

§ 11 Fuldmagt 
Stk. 1 Klubbens daglige, økonomiske drift varetages af præsidiet. Dog kan aftaler om køb og salg af fast ejen-

dom kun indgås ved vedtagelse på en generalforsamling.  

Stk. 2 Hvis der er brug for fuldmagt, tegnes klubben altid af de siddende: Præsident, 1. vicepræsident og skat-

mester. 

 

§ 12 Ændringer 
Stk. 1 Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling af 2/3 af de fremmødte under forudsætning af, at 

ændringsforslag er meddelt medlemmerne skriftligt mindst 3 uger før afstemningen, og forudsat, at de ønske-

de ændringer ikke står i modstrid med den internationale bevægelses formål. 

 

Ovenstående vedtægter for Ringkøbing Y’s Men’s Club er vedtaget på generalfor-

samlingen den 26.08.2020. 


