Vedtægter
CH-Motions vedtægter
1.

Foreningens navn er CH-MOTION.
Foreningen er stiftet 1. april 1992

2.

Foreningens formål er at varetage de aktiver der er i foreningen. Samt eventuelt at bidrage ved motions og
almen sundheds -arrangementer der er organiseret af medlemmer eller bestyrelsen.
CH-Motion vil forsat arbejde på at fremme sundheden blandt medarbejder i Hospitalsenheden Vest og arbejde
for, igen at få et fysisk tilholdssted.

3.

Den person der står for, og på foreningens CVR. Tegner foreningen.

4.

Der optages P.T. ikke medlemmer i foreningen.
Nuværende medlemmer forbliver passive, ikke betalende, medlemmer.
Såfremt enkelte medlemmer ønsker udmelding gøres dette via, kontakt@ch-motion.dk

5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes så vidt
muligt, hvert år i april måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og sendes rundt i huset til medlemmerne via email og ved
opslag i informationstavlerne.
Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af revideret regnskab
Valg af bestyrelse og suppleanter
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Eventuelt.
Forhånd værende Kontorchef Holger Skott er valgt til fast revisor så længe at bestyrelsen eller H.S. ønsker at
bestride denne post.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal medlemmer.
Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning. Skriftelig afstemning sker, når blot et medlem ønsker det.
Stemmeafgivningen kan kun ske ved personligt fremmøde.
Ingen kan vælges på generalforsamlingen uden at være til stede eller have afgivet skriftligt tilsagn.

7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling.

Alle vælges for en periode på 2 år.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
8.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

9.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fremlægger på generalforsamlingen det reviderede
regnskab til godkendelse.

10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller en fjerdedel af foreningens
medlemmer skriftlig sender begæring herom.
11. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på en generalforsamling
fremmødte medlemmer stemmer herfor.
12. Opløsning af klubben kan ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for.
13. Bestyrelsen og det enkelte medlem hæfter ikke for foreningens gæld, ligesom medlemmet ved udmeldelse ikke
har krav på andel i foreningens formue.
14. Ved foreningens eventuelle opløsning overgår foreningens aktiver til anvendes til fritidsaktiviteter for
Regionshospitalets personale.

