Vedtægter for Outpost – eSport
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Outpost eSport Sydvest, og har hjemsted i Skærbæk. Foreningen er stiftet 15.10.2016.
§ 2. Formålsparagraf
Stk. 1: Outpost eSport Sydvest er en forening uden partipolitisk tilhørsforhold, hvis formål er at give
interesserede mulighed for at udvide deres interesse for eSport.
Stk. 2: Outpost eSport Sydvest har til formål at skabe et fællesskab baseret på, at sport kan være andet end
fysisk aktivitet, og individer ikke er begrænset af fysisk lyst og formåen.
Stk. 3: Outpost eSport Sydvest har til formål, at basere fællesskabet på foreningens adresse.
Stk. 4: Outpost eSport Sydvest har til formål at videregive viden om eSport til vore medlemmer via
undervisning og indlæring.
Stk. 5: Outpost eSport Sydvest har til formål at udvikle interessen og kendskabet for eSport i form af
ugentlige/månedlige arrangementer. Arrangementerne kan foregå lokalt og nationalt
Stk. 6: Outpost eSport Sydvest har til formål at have et samarbejde med øvrige interessenter.

§ 3. Medlemsvilkår
Stk. 1: Medlemssæsonen er delt op i to dele. En vintersæson 1. oktober – 31. marts og en sommersæson 1.
april – 30. september. Halvårligt 500 DKR og helårligt 800 DKR.
Stk. 2: Der er to medlemsskabs typer, aktivt og passivt. Aktive medlemmer kan deltage i alle arrangementer
der afholdes af foreningen. Passive medlemmer fungerer som økonomisk støtte til foreningen. Passive
medlemmer betaler et beløb på minimum 200 kr.
Stk. 3: Kontingentets størrelse fastlægges årligt på generalforsamlingen, men er først gældende fra næste
regnskabsår.
Stk. 4: Kontingentbetaling betragtes som indmeldelse i foreningen og betales senest 8 dage efter
opkrævningen er modtaget.
Stk. 5: Nye medlemmer indbetaler kontingent fra indtrædelsesstart.
Stk. 6: Det enkelte medlem skal vejledende være fyldt 10 år.
Stk. 7: Medlemmer skal for så vidt muligt tage medansvar i foreningen og arrangementer.
Stk. 8: Det enkelte medlem kan ikke deltage i eksterne arrangementer i gruppens navn uden bestyrelsens
godkendelse.
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§ 4. Generalforsamlinger
Stk. 1: Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i februar måned.
Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 21 dages varsel. Forslag til
ændringer af dagsorden eller vedtægter, herunder bestyrelsens egne, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen, og skal opslås senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3: Det reviderede regnskab, samt kommende års budget, skal være medlemmerne i hænde senest 7
dage før generalforsamlingen i februar.
Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse f det kommende års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af kasserer og revisorer
Eventuelt
Stk. 5: Bestyrelsen på 5 medlemmer og 2 suppleanter, vælges på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger udover dette en kasserer og en revisor og en revisor suppleant, der ikke er
medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand på næstkommende møde.

§ 5. Stemmeret og afstemning
Stk. 1: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, såfremt der er betalt kontingent. Dog har passive
medlemmer ikke stemmeret.
Stk. 2: Såfremt det ikke er muligt for et stemmeberettiget medlem at deltage ved en generalforsamling, kan
der indgives en eller flere stemmer pr. mail til et medlem af bestyrelsen. Den skriftlige stemme skal være
bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 3: Stemmeretsalderen er 16 år. For medlemmer under 16 år kan stemmeretten udøves af forældre der
er til stede ved generalforsamlingen.
Stk. 4: Alderskrav til opstilling til bestyrelsen er 18 år.
Stk. 5: Medlemmerne træffer beslutninger med simpelt stemmeflerhed, dog ikke i de tilfælde hvor der til
afstemningen ligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
Stk. 6: Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Stk. 7: Forslag til opløsning eller ændringer af foreningen kan kun vedtages på i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling, jf. § 8.

2 af 5

Stk. 8: Afstemning sker som udgangspunkt ved håndsoprækning, men såfremt dirigenter eller et medlem
forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig
dagsorden.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremsat.
Indkaldelse med samme varsel som ordinære generalforsamling, jf. § 4, Stk. 2.
§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse tilfalder bestyrelsen som består af 5 faste medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Der skal i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år
vælges 2 medlemmer.
Stk. 3: Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem
forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder, dog uden
stemmeret.
Stk. 4: For at kunne opstille til bestyrelsen, skal medlemmet være til stede, eller der skal foreligge en
skriftlig erklæring fra den opstillede person, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.
Personer på valg skal være fyldt 18 år, jf. § 5, Stk. 3.
Stk. 5: Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et flertal i bestyrelsen, finder det nødvendigt og
indkaldes med mindst 7 dages varsel, vedlagt dagsorden.
Stk. 6: Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men
vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved først kommende generalforsamling.
Stk. 7: Bestyrelsen kan meddele prokura - kasser og et bestyrelsesmedlem afgiver fuldmagt hver gang der
skal laves en transaktion.
Stk. 8: Alle økonomiske tiltag skal godkendes af bestyrelsen med stemmeflertal.
Stk. 9: Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
Stk. 10: Bestyrelsen skal i fællesskab bestemme hvilke arrangementer der skal afholdes og deltages i. Ved
uenighed afgøres det med stemmeflertal.
Stk. 11: Alle indtægter fra afholdte arrangementer tilfalder foreningskassen. Udgifter til deltagelse ved
arrangementer betales så vidt muligt af foreningskassen.
Stk. 12: Revisoren, kasseren og formanden skal underskrive der årlige regnskab.
Stk. 13: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen
indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens
medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art.
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§ 8. Opløsning / ændringer af formålsparagraf
Stk.1: Forslag til opløsning eller ændringer af foreningens formålsparagraf kan kun vedtages på et i dette
øjemed særlig indkaldt generalforsamling. 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal være
repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for forslaget.
Stk. 2: Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er mødt op, indkaldes til en ny generalforsamling med 14
dages varsel, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende.
Stk. 3: I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig organisation/forening,
der godkendes af bestyrelsen på det afsluttende bestyrelsesmøde.
§ 9. Ejendomsret
Stk. 1: Foreningens ejendom kan kun bruges til foreningens interesseområder.
Stk. 2: Foreningens opstillede computere og andet udstyr må ikke fjernes fra foreningens lokaler, med
mindre andet er aftalt med bestyrelsen.
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Underskrift
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25-02-2017
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