
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben
Roskildes støtteforening

Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 19:00, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af årets reviderede regnskab til godkendelse samt forslag til budget.
4) Behandling af indkomne forslag.
1. OK Roskildes bestyrelse indstiller, at Orienteringsklubben Roskildes støtteforening nedlægges, og at

midlerne i overensstemmelse med vedtægterne overføres til Orienteringsklubben. Begrundelse:
Støtteforeningen havde en stor aktivitet for år tilbage med at uddele telefonbøger. Midlerne blev overført
løbende til Orienteringsklubben og har blandt andet givet økonomi til at bygge vores klubhus.
Støtteforeningen har i dag ingen aktiviteter, idet vores største indtægtsgivende aktivitet SMUK Kvindeløb
arrangeres officielt af Orienteringsklubben Roskilde. Pengene administreres rent proforma af
støtteforeningen, men al økonomisk kontakt udad til sker via Orienteringsklubben. Det er derfor ikke
længere relevant at opretholde foreningen.

5) Eventuelt.

___________________

Relevante uddrag af vedtægterne for OK Roskildes støtteforening:

3. Foreningens formål er primært at støtte OK Roskildes aktiviteter.

8. Der skal afholdes ordinær generalforsamling en gang om året. Denne afholdes inden den
15. februar og skal varsles skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen har
følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af årets reviderede regnskab til godkendelse samt forslag til budget.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i formuleret stand være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne
henvender sig skriftligt til bestyrelsen med forslag til dagsordenen. Varslingen af den
ekstraordinære generalforsamling sker som ved ordinær generalforsamling.

16. Foreningens opløsning kan alene ske, når 2/3 af foreningens medlemmer ønsker dette ved den
ordinære generalforsamling. Er det fornødne antal stemmer ikke tilstede, og et flertal blandt de
fremmødte ønsker foreningen opløst, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor opløsningen kan ske ved almindelig stemmeflerhed. Ved opløsning skal
foreningens aktiver anvendes i overensstemmeIse med foreningens formål.

Stemmeberettiget og valgbar er alle aktive medlemmer, som er fyldt 15 år. (Som i klubben)

Se i øvrigt: http://okr.dk/almind/stotteforening.htm

http://okr.dk/almind/stotteforening.htm

