1 NAVN OG HJEMSTED
1.1 Klubbens navn er Hareskovens Triathlon Klub, HareTri.
1.2 Klubben blev stiftet i 1999 med hjemsted i Furesø Kommune (tidl. Værløse).

2 FORMÅL
2.1 HareTri’s formål er at give alle HareTri’s medlemmer optimale muligheder for at
dyrke triathlon på et individuelt niveau.
2.2 HareTri skal søge at udbrede kendskabet til triathlon i såvel lokalområdet som
på landsbasis.

3 TILHØRSFORHOLD
3.1 HareTri er medlem af de forbund, der er relateret til triathlon-/duathlon-sporten
og som bestyrelsen vurderer, gavner klubbens virke.

4 MEDLEMMETS RETTIGHEDER OG PLIGTER
4.1 Enhver som ønsker at dyrke multisport, eller en af sportsdisciplinerne, og som i
øvrigt vil leve op til HareTri’s vedtægter, kan søge om medlemskab.
4.2 Ved optagelse meddeles navn, bopæls-adresse etc. som specificeret på
klubbens hjemmeside. Medlemsoplysningerne anvendes internt i Haretri; til registrering hos
Dansk Triathlon Forbund og bliver videregivet til Hareskovens Triathlonklubs
samarbejdspartnere og sponsorer.
4.3 Optagelse af et nyt medlem vurderes af bestyrelsen og bestyrelsen kan afvise et
nyt medlem hvis bestyrelsen vurderer, at medlemmet ikke kan, eller ønsker at efterleve
HareTri’s vedtægter.
4.4 HareTri optager medlemmer i alle aldersklasser, dog forventes det at
medlemmer under 12 år er ifølge af en voksen. Medlemmer kan optages i henhold til
gældende kontingent-typer.
4.5 Alle nye medlemmer modtager ved indmeldelsen et eksemplar af HareTri’s
vedtægter.
4.6 Alle medlemmer har pligt til at arbejde for HareTri’s formål.
4.7 I konkurrence opfordres det enkelte medlem til at stille op i det til enhver tid
gældende klubtøj.
4.8 Et medlem kan i kraft af sit udsædvanlige aktive arbejde for HareTri indstilles til
æresmedlem. Indstillingen foretages af bestyrelsen og udnævnelsen finder sted efter
generalforsamlingens godkendelse med minimum 75 % majoritet. Et æresmedlem, der ikke
betaler kontingent har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
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5 KONTINGENT
5.1 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.
5.2 Kontingentstigning på mere end 25 % kræver generalforsamlingens
godkendelse.
5.3 Kontingentbetaling foretages én gang årligt. Medlemsperioden er 12 måneder
fra betalingsdagen. Fornyelse af medlemskabet sker automatisk ved ny indbetaling
medmindre medlemmet aktivt ændrer dette.
5.4 Intet medlem kan deltage i HareTri’s aktiviteter uden at være ajour med
kontingentindbetalingen.
5.5 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde friholde et medlem helt eller delvis for
kontingent.

6 UDMELDELSE
6.1 Udmeldelse skal ske til HareTri’s kasserer.
6.2 Medlemmer er forpligtet til at betale kontingent det år, hvor udmeldelsen finder
sted.

7 EKSKLUSION
7.1 Et medlem kan ekskluderes af HareTri, hvis svært belastende forhold taler
herfor.
7.2 Behandlingen af eksklusion finder sted på bestyrelsesmøder. Afgørelsen finder
sted ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt medlemmet ønsker det, kan medlemmet tale sin
sag på bestyrelsesmødet. Medlemmet deltager ikke i afstemningen.

8 KLUBBENS LEDELSE
8.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
8.2 HareTri ledes mellem generalforsamlingerne af en af generalforsamlingen valgt
bestyrelse
8.3 Bestyrelsen består af op til 5 fuldgyldige aktive medlemmer, minimum 4, som på
generalforsamlingen vælges for to år ad gangen. For at undgå at hele bestyrelsen afgår på én
gang, fastsættes, at kun tre medlemmer er på valg ved hvert års generalforsamling, dog må den
samlede bestyrelse gå, i fald generalforsamlingen kræver dette. Bestyrelsen konstituerer sig selv
på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
8.4 Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og i tilfælde
af en bestyrelse på 5 personer, endvidere et menigt medlem.
8.5 Derudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle vælges for et år ad gangen.
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8.6 Bestyrelsessuppleanten deltager på bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen,
deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede og mødet er varslet med minimum 1
uge til den samlede bestyrelse.
8.8 Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
8.9 På generalforsamlingen kan nedsættes et antal udvalg som arbejder under
bestyrelsen med et kommissorium udarbejdet af bestyrelsen.
8.10 Bestyrelsen skal udarbejde en ”Code of conduct”, hvor bestyrelsen forpligtiger
sig til at overholde visse principper om ikke at anskaffe produkter eller ydelser fra klubbens
medlemmer eller virksomheder, hvor medlemmer har væsentlige økonomiske interesser,
med mindre der foreligger alternative tilbud som dokumentation for, at det er det markedsmæssige bedste tilbud der er valgt. ”Code of conduct” fremlægges ved generalforsamlingen,
hver gang den siddende bestyrelse har ændret denne i løbet af året.

9 ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
9.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med
minimum 14 dages varsel.
9.2 Forslag som ønskes behandlet under den ordinære generalforsamlings pkt.5,
Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
9.3 Forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmerne i hænde senest samtidig
med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der skal i forslaget redegøres for
vedtægtsændringen.
9.4 Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 måneder før generalforsamlingen.
9.5 Medlemmerne har stemmeret på generalforsamlingen under forudsætning af, at
de har været i HareTri i minimum 2 måneder før generalforsamlingen.
9.6 Afstemninger sker ved håndsoprækning, men forlanges der skriftlig afstemning
af bare et medlem skal dette efterkommes.
9.7 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubbens virke
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Kassereren fremlægger budgettet for det kommende år til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
8. Nedsættelse af eventuelle udvalg
9. Eventuelt
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10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
10.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 25 %
af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
10.2 Dagsorden udsendes til medlemmerne efter samme varslingsregler, som til
den ordinære generalforsamling.
10.3 Øvrige regler for forslag, lovændringer, stemmeret og afstemning er de samme
som til den ordinære generalforsamling.

11 REGNSKAB
11.1 HareTri’s regnskabsår er kalenderåret.
11.2 Kassereren har ansvaret for regnskabsførelsen. Driftsregnskab og balancen
forelægges bestyrelsen til godkendelse inden det forelægges revisoren til revision.
11.3 Formanden og kassereren har adgang til HareTri’s konti og har uafhængigt af
hinanden, økonomiske beføjelser til enkeltudgifter, på maks. Kr. 10.000,-. Enkeltudgifter over
10.000,- kræver såvel formandens som kassererens accept.

12 KLUBBENS OPLØSNING
12.1 Bestemmelser om HareTri’s opløsning kan kun tages på en ekstraordinær
generalforsamling.
12.2 En beslutning om opløsning af klubben kræver, almindelig stemmeflertal eller,
at ingen af HareTri’s stemmeberettigede ønsker at besætte formandsposten.
12.3 HareTri kan ikke opløses, hvis blot 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker
at klubben skal fortsætte, og at der er en stemmeberettiget, der ønsker at besætte
formandsposten.
12.4 Såfremt HareTri, på tidspunktet for dens opløsning, ejer likvid kapital skal
denne bruges til indfrielse af gæld og eventuel restlikviditet skal tilfalde idrætslige formål i
Værløse kommune.
__________________________________________________________________________
REVISION
Rev.: 1. Original dokument fra den 01.05.1999 indskrevet i nyt dokument. HTK er ændret til
HareTri i hele dokumentet. Punkt 3.1, 4.4, 5.3 er ændret. Julie Bollerup Hansen
Rev.: 2. Rev 1 fra feb. 2002 er ændret i pkt. 3.1, 4.4 og, 4.8. Pkt. 9.6 udgik. Den 14.01.03
Julie Bollerup Hansen.
Rev.3: Rev 2 fra 14. jan 2003 er ændret i pkt. 4.4. Den 05.02.04 Julie Bollerup Hansen.
Rev. 4. Rev 3 fra 05. feb 2004 er ændret jvf. Generalforsamlingen 21. feb. 2009 i pkt. 1.2, 4.2,
8.3, 8.10 (nyt pkt), 9.7. Den 19.marts.2009 Jannie Fuhlendorff.
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Rev. 5. Rev 4 fra 19. marts 2009 er ændret jvf. Generalforsamlingen den 21. feb. 2010 i pkt. 9.3
Den 12. marts 2010 Jannie Fuhlendorff.
Rev. 6. Rev 5 fra 12. marts 2010 er ændret jvf. Generalforsamlingen den 3. mar. 2012 i pkt.
5.3 og pkt. 9.1. Den 8. marts 2012 Jannie Fuhlendorff.
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