
Vedtægter for Herning Cricket Club 
1. NAVN OG FORMÅL 

Foreningens navn er Herning Cricket Club – HCC og dens adresse er H.P.Hansensvej 6C, 7400 

Herning. 

Foreningen er stiftet 3. maj 1950 og dens formål er at fremme cricket spillet i Herning 

 

2. MEDLEMMER 

Som medlem af Dansk Cricket Forbund, er foreningen og dens medlemmer underkastet de 

gældende love og bestemmelser. 

Alle kan optages som enten aktivt eller passivt medlem. Medlemskab er gyldigt når 

medlemmet har betalt kontingent. Kontingentet følger kalenderåret. 

Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Udelukkelsen kan prøves på den 

førstkommende generalforsamling. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. 

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne et medlem, der har gjort sig 

særlig fortjent til det, til æresmedlem. 

 

3. GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 

én gang årligt inden udgangen af februar måned. Der indkaldes til generalforsamlingen med 14 

dages varsel. Indkaldelse sker til medlemmer via facebook og hjemmesiden. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 

8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal 

være bestyrelsen i hænde seneste inden udgangen af november måned året før 

generalforsamlingen. 

Følgende punkter indgår fast i generalforsamlingens dagsorden: 

1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Gennemgang af godkendt regnskab v/kassereren 

1. herunder fastsættelse af kontingent for næste år 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen 

1. Formand og sekretær er på valg i lige år. 

2. Kasserer og næstformand og 1 medlem er på valg i ulige år. 

3. Hvert år på generalforsamlingen vælges 1 bestyrelses-suppleant, 1 

billagskontrollant og 1 suppleant for billagskontrollant 

6. Eventuelt 

 

Alle aktive og passive medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberettigede. 



Alle valg afgøres ved simpelt flertal. På forlangende skal valgene afgøres ved hemmelig 

afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, 

foretages altid skriftlig afstemning. Personvalg afgøres også ved simpelt flertal 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, når bestyrelsen 

anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftlig indsender en 

begrundet anmodning til formanden. Den ekstraordinære generalforsamling, skal afholdes 

senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formanden. 

 

4. BESTYRELSEN 

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 

2-årig periode. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og 

generalforsamlingsbeslutninger. 

Bestyrelsen består af: 

1. formand 

2. næstformand 

3. kasserer 

4. sekretær 

5. mindst 1 medlem 

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af 

og blandt sine medlemmer vælger de enkelte poster. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, og skal indkalde når mindst 3 bestyrelsesmed-

lemmer ønsker det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, deriblandt formanden 

eller næstformanden er til stede. Beslutning tages ved simpelt flertal. I tilfælde af 

stemmelighed, gør formanden/næstformandens stemme udslaget. 

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede 

opgaver. 

 

5. ØKONOMI 

Det årlige kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne 

har så vidt muligt pligt til selv at indbetale kontingentet til kassereren. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret 1/1-31/12. Regnskabet føres af kassereren, der også 

fører foreningens medlemsregister. Regnskabet kontrolleres/revideres af den/de på 

generalforsamlingen godkendte billagskontrollanter. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den formue som til enhver tid tilhører 

foreningen. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse. 

 



Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved 

optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede 

bestyrelse. 

 

6. LOVÆNDRINGER 

Til ændringer af foreningens vedtægterne kræves, at 2/3 af de fremmødte på generalforsam-

lingen stemmer for. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalfor-

samling de er vedtaget på. 

Opløsning af foreningen, kan kun finde sted med 2/3 flertal, når beslutningen vedtages på 2 

generalforsamlingen, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Den ene af disse skal 

være ordinær generalforsamling. 

Foreningen kan ikke opløses, så længe 11 aktive medlemmer ønsker, at den består. 

Hvis foreningen opløses, skal eventuel formue og materialer i en 10-årig periode, forvaltes af 

Idrætsrådet og overlades til en kommende cricketklub i Herning kommune. Hvis der ikke inden 

for denne periode er mulighed for oprettelse af en ny cricketklub, skal midlerne tilfalde Dansk 

Cricket Forbund. 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling maj 1950. Revideret på 

ekstraordinær generalforsamling 2. november 1995, 2. maj 2002, 16. maj 2008 og senest på 

den ordinære generalforsamling 3. maj 2018. 

 

  

  

 


