Vedtægter REOS
Navn og formål
§1

Foreningens navn er ”REOS” (Roskilde Egnens Oldboys Sammenslutning).
REOS er en sammenslutning af fodboldklubber på Roskilde egnen med
specielt fokus på Old Boys fodbold og er stiftet 24. marts 1963.

§2

Foreningens formål er at fremme fodboldspillet i Roskilde området for Oldboys og
ældre aldersklasser der besluttes af generalforsamlingen og defineret i REOS
turneringsregler.
REOS fastsætter omfanget af og de nærmere regler for turneringerne samt
turneringsbestemmelserne for disse, herunder tid og sted for de enkelte kampes
afholdelse.
Turneringsreglerne kan foreslås ændret ved vedtagelse på generalforsamlingen,
men de må i intet tilfælde stride imod de for DBU gældende love og regler.
Turneringsreglernes fortolkning afgøres af bestyrelsen.
Medlemmer og kontingent

§3

Som medlemmer optages klubber fra fodboldspillende klubber på Roskilde egnen.
Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af oplysning om formanden /
holdlederens og kassererens navn og e-mail / adresse.
Endvidere må en ny klub, samtidig med ansøgning om optagelse, kunne
dokumentere at have et reglementeret baneanlæg til rådighed.
Enhver ny klub skal godkendes af bestyrelsen i REOS.
Inden turneringsstart, er de enkelte klubber og hold forpligtet til at opdatere
kontaktoplysninger, herunder klubansvarlig / kasserer og holdledere, på REOS
hjemmesiden.

§4

Hvert medlem betaler et årligt kontingent pr. tilmeldt hold der fastsættes på
generalforsamlingen. Kontingentet opkræves hvert år i marts måned.

§5

Udmeldelse skal, for at være gyldig, foretages skriftligt inden udgangen af
december måned. Har en klub ikke rettidig og efter gentaget påkrav ikke indbetalt
forfaldent kontingent eller andre pligtige afgifter til REOS, kan den slettes som
medlem.
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Generalforsamlingen
§6

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes
hvert år i november måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dagen varsel ved bekendtgørelse
på foreningens hjemmeside samt via e-mail til de på hjemmesiden registrerede
klubber og holdledere. Dagsorden og indkomne forslag skal være offentliggjort på
foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§7

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af generalforsamlingen med
almindelig stemmeflertal.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåder.

§8

Stemmeberettigede er klubber der spiller i en af REOS turneringerne og ikke er i
restance til foreningen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og hver klub kan maksimalt
afgives 2 stemmer uanset antal deltagere på generalforsamlingen.

§9

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
a. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
b. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og
bestyrelseshonorar.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Se § 12.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.

§10

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal. Dog kræver
beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter og eventuel opløsning af
foreningen at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor, eller at
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to efter hinanden
følgende indenfor 30 dage afholdte generalforsamlinger med minimum 8 dages
mellemrum, stemmer herfor.

§11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt 2 af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af de stemmeberettigede klubber kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær
generalforsamling.
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Bestyrelsen
§12

Til at lede REOS vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af
formand, kasserer, turneringsleder 11 mands og turneringsleder 7 mands.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af klubberne efter den på generalforsamlingen
vedtagne turnusordning således at der:
- ulige år vælges formand og en turneringsleder.
- lige år vælges kasserer og en turneringsleder.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen modtager et årligt bidrag der godkendes under budgetbehandlingen
på generalforsamlingen.

§13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens drift – herunder planlægning og
gennemførsel af turneringer for de tilmeldte hold, vedligehold af hjemmeside og
turneringsreglement – og varetage dens formål og interesser.
Der afholdes møde efter behov eller så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden udarbejder efter hvert møde et
referat der skal godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.
På bestyrelsesmøderne er følgende punkter fast på agendaen:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af sidste referat.
Turneringsplanlægning / - gennemførsel.
Økonomi, herunder budgetopfølgning.
Eventuelt.

Indkaldelse skal ske skriftligt (e-mail) med mindst 1 uges varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
§14

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand
og kasserer i forening.
Regnskab og revision

§15

Foreningens regnskab føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse.

§16

Medlemmernes indbetalinger foretages til bankkonto i foreningens navn.
Kasserapport med tilhørende bilag skal sammen med fortegnelse over
medlemmerne i restance forevises på bestyrelsesmøderne.

§17

Foreningens regnskabsår er 1. november til 31. oktober.
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Regnskabet skal være revisorerne i hænde senest 14. dage før
generalforsamlingen således at regnskab med revisionspåtegning kan fremlægges
på generalforsamlingen.
Opløsning
§18

Foreningens opløsning kan kun findested efter forslag fra bestyrelsen eller ½
delen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om
vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om
anvendelse af foreningens formue.

§19

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er
bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse,
men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved
førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Godkendelse

§20

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 26.
november 2012.
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