
Vedtægter for Lions Club Ry
§ 1 Klubbens navn og område
Klubben er en lokalafdeling af LIONS CLUB DANMARK – CVR 2863 7314
Klubbens navn er LIONS CLUB RY - CVR 3219 2491
Klubbens virkeområde er primært postnummer 8680 og 8670.

§ 2 Tilknytning til “THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS” (LCI)
Klubben er godkendt og tilknyttet LCI og er således forpligtet til at overholde LCI´s love og
vedtægter.

§ 3 Optagelse af nye medlemmer
Medlemskab kan opnås efter henvendelse til Præsidenten eller Sekretæren af klubben.
Præsidenten er ansvarlig for tilknytning af en mentor, som skal introducere det nye medlem
til klubben.
Det er muligt at være medlem på prøve de 2 første møder. Inden anmeldelse til LCI må
tiltrædelsesgebyr og klubkontingent være betalt.

§ 4 Optagelse af et medlem fra en anden klub ( transfer ).
Optagelse af et medlem fra en anden klub, som udtræder af denne klub, sker efter
bestemmelserne i § 3. Medlemmet er dog berettiget til selv at søge optagelse i klubben.
Inden optagelsen kan der indhentes en udtalelse fra den tidligere klub

§ 5 Klubkontingent, tiltrædelsesafgift og klubbøder
Det årlige klubkontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og erlægges
halvårsvis forud senest 1. juli hhv. 1. januar. Kontingentet anvendes til betaling af klubbens
drift samt nationale og internationale klubafgifter m.m. efter klubbens bestemmelse. Den
ordinære generalforsamling beslutter om tiltrædelsesafgiften, hvoraf det af LCI fastsatte
tiltrædelsesgebyr afholdes, jfr. Lov og vedtægter for LCI artikel VIII stk. 1, skal betales af
hvert nyt medlem eller afholdes af klubkassen. På den årlige generalforsamling besluttes det
kommende års klubbøde for udeblivelse fra klubaftener og arrangementer uden afbud.

§ 6 Udmeldelse
Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved skriftlig meddelelse til Præsidenten
eller Sekretæren, men det fritager ikke for at betale forfaldent kontingent eller andre skyldige
poster til klubben. Et udmeldt medlem er forpligtet til at aflevere ting, der tilhører klubben og
undlade at anvende LCI-emblemet eller andre Lions kendetegn.

§ 7 Orlov
Et medlem kan ansøge bestyrelsen om orlov. Medlemmer på orlov betaler fuld kontingent,
og modtager løbende information på lige fod med andre medlemmer.

§ 8 Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes fra klubben når han:
1. Undlader at betale forfaldent kontingent,
2. Tilsidesætter sine forpligtelser over for LCI´s formål samt lov og vedtægter.
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§ 9.1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er inden for de grænser, der sættes af LCI´s lov og vedtægter, den
højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes af
Præsidenten med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse med dagsorden til hvert
medlem jfr. § 9.2. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Referat af generalforsamlingen udarbejdes af klubsekretæren og underskrives af dirigenten.
Beslutninger træffes af de fremmødte medlemmer ved simpel stemmeflerhed, medmindre
andet er bestemt i disse vedtægter

§ 9.2 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes ordentligvis den 1. onsdag i april. Såfremt denne
dag er klubmødefri, afholdes den ordinære generalforsamling den 3. onsdag i marts.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed.
3. Kassereren fremlægger en oversigt over såvel klubkassen som aktivitetskassen for

den forløbne del af klubåret til orientering. Herunder fremlægger kassereren
bestyrelsens forslag til budget for klubbens drift i det kommende klubår til
godkendelse.

4. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent, tiltrædelsesafgift, bøder samt
bestyrelsens økonomiske dispositionsbeløb for det næste klubår.

5. Valg af Præsident.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer VP, S, K, CM og TT
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig
meddelelse til Præsidenten inden den 1. marts. Der kan ikke træffes beslutninger på
generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner
kan drøftes i det omfang dirigenten tillader.
Valgene af Præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det følgende
klubår fra 1. juli til 30. juni. Alle valg skal på begæring af blot ét medlem ske skriftligt.
Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum efter bestyrelsens bestemmelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og dens
beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, hvis intet andet er fastsat i disse vedtægter.
Bestyrelsen skal drøfte og udtale sig om anliggender, den forelægges til beslutning på et
almindeligt klubmøde.
Bestyrelsens opgaver og virke fremgår af § 12

§ 9.3 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter Præsidentens eller bestyrelsens
bestemmelse og skal afholdes, hvis 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt anmoder
bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest
1 måned efter bestemmelsen er truffet eller anmodningen er modtaget.

§ 10 Særlige tillidsmænd og udvalgsformænd
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udpeger den nyvalgte Præsident
klubbens udvalgsformænd/tillidsmænd.
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§ 11.1 Økonomi
Klubben skal til administration af fremskaffede midler bestemt for klubbens humanitære og
alment velgørende hjælpearbejde eller på anden måde almennyttigt arbejde, oprette en
aktivitetskasse. Klubben skal til administration af klubbens drift oprette en klubkasse. Der
skal være klar juridisk ekstern adskillelse af disse 2 kasser.

§ 11.2 Aktivitetskasse
Aktivitetskassen føres efter den udarbejdede instruks jf. Lionshåndbogen for LCI multipel
106 DK. Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til almene velgørende formål.

§ 11.3 Klubkassen
Klubkassen føres efter den udarbejdede instruks jf. Lionshåndbogen for LCI multipel 106
DK.

§ 12 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 personer, der varetager følgende funktioner: Præsident (P),
Pastpræsident (PP), Vicepræsident (VP), Sekretær (S), Kasserer (K), Clubmester (CM) og
Tailtwister (T). Det foregående års Præsident indgår uden valg i bestyrelsen som
Pastpræsident. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben, og Præsidenten er
formand for bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum efter bestyrelsens bestemmelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og dens
beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, hvis intet andet er fastsat i disse vedtægter.
Bestyrelsen skal drøfte og udtale sig om anliggender, den forelægges til beslutning på et
almindeligt klubmøde.
Bestyrelsen stiller forslag om, hvem der skal være Præsident, Vicepræsident, Sekretær,
Kasserer, Clubmester og Tailtwister i det følgende klubår, og udsendes sammen med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen indstiller til godkendelse på medlemsmøder om anvendelse af aktivitetskassens
midler. Bestyrelsen er dog berettiget til at disponere over et beløb, som fastsættes på den
årlige generalforsamling (dagsorden pkt. 4). Beløbet er i 2008 fastsat til 5.000,- kr.
Dispositioner skal meddeles på førstkommende klubmøde

§ 13 Revisorer og regnskab
Revisorerne reviderer såvel regnskab for klubkassen som regnskab for aktivitetskassen for
det klubår, der følger efter deres valg. De skal påse, at der foreligger behørige oplysninger
om alle indtægter og kvitteringer for alle udgifter, at der er fornødent grundlag for de afholdte
udgifter, og at midlerne er anvendt til de bestemte formål.
De reviderede regnskaber for klubkasse og aktivitetskasse fremlægges på et klubmøde til
klubbens godkendelse senest i september i det følgende klubår.

§ 14 Tegningsregel
Klubben kan forpligtes af Præsidenten i forening med et andet medlem af bestyrelsen.
Økonomisk kan forpligtiges efter § 12 eller efter godkendt bemyndigelse i klubben eller
bestyrelsen. Den samlede bestyrelse kan meddele specialfuldmagt til klubbens konti i
pengeinstitut.

§ 15 Klubmøder
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Klubmøder afholdes med regelmæssige mellemrum. Beslutning om tidspunkt og sted
træffes på 1. klubmøde den 3. onsdag i august.
Bestyrelsen fastlægger en dagsorden for hvert møde og udsender denne til medlemmerne.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære klubmøder.
På klubmøderne træffes beslutning om iværksættelse af aktiviteter og om anvendelse af de
midler, der er indkommet ved sådanne. Klubmødets beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i disse vedtægter. I tilfælde af særligt
betydningsfulde afgørelser, skal sagen undergives behandling på to på hinanden følgende
møder.

§ 16 Klubbens opløsning
Klubben kan ikke opløses så længe et antal medlemmer, som LCI må anse for tilstrækkeligt,
er villige til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens love. I
tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til sammenslutningen.Klubbens
almindelige formue skal overdrages en forening med beslægtede formål, fortrinsvis en dansk
Lions Club, efter generalforsamlingens bestemmelse. Aktivitetskassens formue kan alene
anvendes i henhold til § 11.2 enten direkte eller ved overdragelse til institutioner, foreninger
og lignende med formål svarende til de i § 11.2 nævnte.

§ 17 ændring af disse vedtægter
Ændring af disse vedtægter kan ske på en generalforsamling med 2/3 majoritet, når det i
den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag herom og hvilket formål forslaget har.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 3. april 2019
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