
 

Vedtægter for Slagelse In-Line Klub  
  
  

§1.   
Foreningens navn er Slagelse InLine Klub, SIK, stiftet den 22. oktober 1996. 
Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.  

§2.  

Foreningens formål er at aktivere medlemmerne til at dyrke rulleskøjteløb, samt 
gennem sportslige og sociale arrangementer at udbrede kendskabet til 
sportsgrenen i lokalsamfundet, og derved at fremme interessen for 
rulleskøjtesporten.  

§3.   
1. Foreningen er medlem af Rullesport Danmark og er til enhver tid underlagt 

dennes love og regler 

2. Foreningen er pr. 27.06.06 blevet optaget som medlem af DGI og er således 
også underlagt DGIs regelsæt.  

§4.   
1. Som aktivt eller passivt medlem kan optages børn, og voksne, når de ikke er i 

restance i andre klubber under Rullesport Danmark, og når de vedkender sig 
nærværende vedtægter.  

2. En aktiv løber, som ikke er medlem af Slagelse InLine Klub kan, hvis trænere 
og bestyrelse finder det i orden deltage i klubbens træning. Det er bestyrelsens 
opgave at definere generelle retningslinjer herfor.  

3. Bestyrelsen kan, ved simpelt flertal i den samlede bestyrelse, nægte at optage 
eller udelukke et medlem fra foreningen for et nærmere fastsat tidsrum eller for 
bestandig, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det pågældende medlem kan 
få afgørelsen prøvet på den førstkommende generalforsamling.  

4. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens 
postadresse med mindst 4 ugers varsel.  

§5.   
1. I forbindelse med foreningsrelaterede aktiviteter skal der bæres CE certificeret 

cykelhjelm, godkendt jævnfør EN 1078 af alle udøvere med rulleskøjter på.  

2. Ved klubtræning kan holdlederen ydermere forlange at udøvere under 18 år, 
med rulleskøjter på, skal benytte ekstra sikkerhedsudstyr, herunder 
håndledsbeskyttere, knæbeskyttere og albuebeskyttere.  

 



 

3. Bestyrelsen skal tilsikre, at der på ethvert tidspunkt, er udarbejdet en politik for 
sikkerheden og korrekt adfærd for aktiviteter som afvikles i klubbens regi. Det 
er bestyrelsens ansvar, at politikken bliver kendt blandt alle klubbens 
medlemmer, og tager stilling til konsekvenserne for et medlem, såfremt 
politikken ikke efterleves.  

   
§6.   

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af: 
a. formand 
b. 5 bestyrelsesmedlemmer 
c. 1 suppleant. 

2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen hvor: 3 medlemmer vælges for 2 år 
i ulige år, 3 medlemmer vælges for 2 år i lige år, og suppleanten vælges for 1 
år. 
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen 
sig. 
 

3. Valgbar er ethvert aktivt eller passivt medlem, der er fyldt 16 år. Som 
formanden kan dog kun vælges en person, der er fyldt 18 år. Fraværende 
medlemmer kan kun vælges såfremt der foreligger skriftlig accept fra 
vedkommende.  

4. Som kasserer kan der vælges en person der ikke er en del af bestyrelsen 
såfremt dette accepteres enstemmigt på et bestyrelsesmøde. 

§7.   
1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af foreningens arbejde og 

interesser. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes størrelse.  

2. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor og der er fuld enighed om 
dette, fritage et medlem helt eller delvis for kontingentbetalingen. Bestyrelsen 
kan ligeledes fastsætte andre særlige medlemsvilkår, hvis særlige forhold taler 
herfor.  

3. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst fire gange om året, hvor der udfærdiges 
referat af møderne.  
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøderne 
vil formandens stemme tælle dobbelt.  

4. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab og 
årsberetning. Det påhviler formanden at sørge for, at der udfærdiges referat af 
alle møder, samt at der udarbejdes årsberetning. Ansvaret for at der føres 
regnskab ligger hos kassereren, som har til ansvar at dette ligger klar til 
revision senest medio februar. Regnskabet revideres af den på 
generalforsamlingen valgte revisor.  

 



 

§8.   
1. Foreningens medlemskontingent, for såvel aktive som passive medlemmer, 

fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for hvad angår størrelse 
og opkrævning.  

2. Medlemmer som oppebærer 4 ugers kontingent eller anden restance, vil blive 
udelukket fra foreningens aktiver, indtil restance er indbetalt. Ved 10 ugers 
kontingent eller anden restance ekskluderes medlemmet, med underretning til 
Rullesport Danmark.  

§9.   
1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 

de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med 
dens respektive formue. Kun bestyrelsen kan indgå forpligtende aftaler på 
foreningens vegne.  

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor 
foreningen udover kontingentet.  

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 
udbytte af nogen art. Kun med en entydig skriftlig tilkendegivelse fra 
bestyrelsen kan et medlem påregne sig økonomisk støtte fra foreningen.  

§10.   
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 

1. kvartal, hvortil der indkaldes skriftligt eller på mail og foreningens 
hjemmeside af formanden med mindst 30 dages varsel til samtlige medlemmer.  

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til 
formanden mindst 7 dage ved vedtægtsændringer dog 14 dage før 
generalforsamlingen.  

3. Stemmeberettigede er ethvert medlem der er fyldt 16 år og som ikke er i 
kontingentrestance. Såfremt et medlem endnu ikke er fyldt 16 år, overgår 
stemmeretten til den eller en af de personer, der har forældremyndigheden over 
barnet, mod fremvisning af gyldig dokumentation for at barnet har betalt 
kontingent.  

Til generalforsamlingen kan følgende stemme:  
Stemmeberettigede fremmødte aktive medlemmer  
Stemmeberettigede fremmødte passive medlemmer  
En repræsentant for et ikke fremmødt aktivt/passivt medlem ved 

fremvisning af en gyldig fuldmagt.  

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal (over halvdelen af 
de afgivne stemmer). Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog mindst 
2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Såfremt blot et medlem anmoder 

 



 

herom, skal den pågældende afstemning foregå skriftligt. Dog skal alle 
personvalg, hvortil der er mere end 1 kandidat, være skriftlige.  

5. Hvor intet andet er nævnt i vedtægterne, træffes beslutning ved simpelt flertal. 
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.  

   
§11. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent og stemmetæller.  
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.  
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.  
4. Behandling af indkomne forslag.  
5. Forslag til kommende budget og fastlæggelse af kontingent for aktive og 

passive medlemmer.  
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.  

Valg af en suppleant.  
Valg af en revisor.  

 
7. Eventuelt.  

 

§12. Udnævnelse af æresmedlemmer sker på generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen.  

§13. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder  
det nødvendig, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller krav herom 
med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 
uger efter at krav herom modtages, og den skal indvarsles i lighed med ordinær 
generalforsamling.  

§14. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller  
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede 
bestyrelse. Menige medlemmer af foreningen kan kun med en fuldmagt fra 
bestyrelsen indgå juridisk bindende aftaler på foreningens vegne. En given 
fuldmagt er kun gyldig indtil næstkommende generalforsamling.  

§15. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

§16. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og regnskabet skal 
fremlægges af kassereren på generalforsamlingen.  

§17.   
1. Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske ved kvalificeret flertal 

blandt samtlige af foreningens medlemmer på en generalforsamling, alene med 
dette formål. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved  

 



 

generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage herefter indkalde til en 
ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmers stemme.  

2. Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder alle aktiver Fitness & 
Speedskating afdelingen under Rullesport Danmark. 

  
  

Således vedtaget ved generalforsamlingen den 16. juni 2020  

 


