Vedtægter for ALOT
§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ALOT – Albertslund Løb Og Triatlon, og dens hjemsted er Albertslund.
§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at tilgodese behovet for aktiviteter inden for idrætsgrenene løb og triatlon på
socialt- motions- og eliteplan.
Vi er primært en motionsklub og går efter at få opfyldt både vores individuelle og fælles sportslige
ambitioner. Dette skal klubbens medlemmer i fællesskab søge at skabe de bedste rammer for.
Foreningen har hjemsted i Albertslund kommune men optager også medlemmer, der bor andre
steder.
Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.
§3 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer, der består af den på generalforsamlingen valgte
formand, kasserer og 4 menige medlemmer.
Formanden tegner foreningen udadtil i overensstemmelse med beslutninger på generalforsamlingen
og bestyrelsesmøder. Han indkalder og leder bestyrelsesmøderne, hvor opgaverne fordeles.
Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne så beslutninger kan følges op.
Bestyrelsen vælger en næstformand, der i et og alt træder i formandens sted ved forfald, ligesom
den selv nedsætter eventuelle forretnings- og underudvalg.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens
stemme udslaget.
Eventuel indsigelse mod referatets formulering skal ske senest ved næstkommende
bestyrelsesmøde.
§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal som minimum afholdes 1 gang
årligt indenfor tidsrummet 1. januar – 31. januar begge dage inklusiv.
Adgang til og ytringsfrihed på generalforsamlingen har alle medlemmer. Til vedtagelse af nye
vedtægter eller ændringer i bestående kræves 2/3 Ja-stemmer af klubbens samlede
stemmeberettigede medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Øvrige beslutninger sker ved
simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Følgende punkter skal være på dagsordenen ved generalforsamlingen:
1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere
2. A. formanden aflægger bestyrelsens beretning
B. udvalgsformænd aflægger beretning
C. Kassereren fremlægger regnskab (-er) til godkendelse
D. Kassereren fremlægger budget for det kommende år
3. Indkomne forslag
4. A. valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i lige årstal
B. valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal
5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der ikke samtidig kan sidde i bestyrelsen
6. Eventuelt
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel gennem annoncering i et lokalt
blad eller i foreningens interne blad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest
7 dage inden generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer skal tilsendes klubbens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige foreningens medlemmer, men stemmeret har
medlemmerne fra det fyldte 15 år, der ikke er i kontingent restance.
Valgbar til bestyrelsen er dog kun medlemmer over 18 år.
Ordstyreren skal godkende og underskrive referatet af generalforsamlingen senest 14 dage efter
generalforsamlingens afholdelse.
§5 Ekstraordinær generalforsamling
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af
de stemmeberettigede medlemmer anmoder derom.
Ekstraordinære generalforsamlinger er underlagt de samme bestemmelser for indkaldelse, adgangs-,
beslutnings- og stemmeret, som gælder for den ordinære generalforsamling i foreningen, men er
ikke underlagt de bestemmelser der gælder for dagsordenspunkter.
§6 Hæftelse og økonomi
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Kassereren skal føre et specificeret elektroniks regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
Kassereren eller formanden indkalder til kontingentopkrævning via opfordring i klubblad eller via
brev til det enkelte medlem, med nøjagtig angivelse af betalingsmåde, betalingssted, kontonummer,
gironummer, betalingsfrist og beløb.
Kassereren og formanden har adgang til klubbens konto og har pligt til at informere hele
bestyrelsen om klubbens økonomiske situation i form af et drifts- og statusregnskab indeholdende
budgetterede og realiserede poster.
Det årlige kontingent, samt indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til det
kommende års udgifter.
Senest 15. december hvert år skal bestyrelsen udarbejde budget for det kommende år og udsende
dette senest ved indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af aktiviteter og økonomi.
På den årlige ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede drifts- og statusregnskab til
godkendelse. Budgettet for indeværende år fremlægges af kassereren på generalforsamlingen og
besluttes endeligt af generalforsamlingen.
Kasserer og formanden i foreningen tegner foreningen i økonomiske forhold. Hele bestyrelsen
tegner samlet foreningen i aftalemæssige forhold.
Kassereren må normalt ikke ligge inde med en kassebeholdning på mere end max. 1000 kr.
indeholdende vekselpenge til benyttelse i forbindelse med løbsarrangementer.
Klubbens midler er placeret i det af bestyrelsen udvalgte pengeinstitut. Bankskifte kræver en
enstemmig bestyrelse. Såfremt klubben skifter pengeinstitut skal bestyrelsen meddele dette til
fritidsforvaltningen i Albertslund kommune.
Regnskabsåret løber fra d. 1.1. til og med d. 31.12.
Revisoren har ret til uanmeldte kasseeftersyn og skal konstatere beholdningens tilstedeværelse i
form af kassebeholdning og indestående i bank. Revisoren har i forbindelse med eftersyn pligt til at
informere hele bestyrelsen.
§7 Ind- og udmeldelser samt medlemskab
Indmeldelse sker ved indbetaling af både kontingentbeløb og indmeldelsesgebyr på klubkontoen.
Indmeldelsesdato er lig med den dato, hvor både kontingentbeløb og indmeldelsesgebyr er indbetalt
på klubkontoen, og hvor indbetaler tydeligt fremgår af indbetalingen. Medlemmerne er herefter
forpligtet til at overholde ALOT’s vedtægter.
I forbindelse med indmeldelse skal formanden eller kassereren modtage adresse og
informationsoplysninger.
Udmeldelse sker når en af følgende faktorer er opfyldt:
Medlemmet skriftligt giver formanden eller kassereren besked.
Misligholdelse af kontingent, som udmøntes i manglende kontingent indbetaling senest 1 måned

efter opkrævningstidspunktet.
Bestyrelse og træner i samråd beslutter at ekskludere medlemmet, såfremt de finder, at det ikke er i
klubbens samlede interesse at have medlemmet tilknyttet, eller såfremt medlemmet har overtrådt
klubbens vedtægter. Medlemmet kan anke eksklusionen ved næstkommende generalforsamling.
§8 Foreningens opløsning
Såfremt foreningen ønskes opløst, kan dette kun ske ved indkaldelse til en generalforsamling med
dette ene formål, og hvor mindst 3/4 af klubbens medlemmer er tilstede. Til opløsning af foreningen
kræves 2/3 Ja-stemmer blandt klubbens medlemmer.
I tilfælde af opløsning skal foreningens aktiver tilfalde sponsoerer og Albertslund Kommune i
samme forhold, som parterne har bidraget til foreningens budget.
Sponsorens andel af aktiverne kan dog ikke overstige sponsoratets beløbsmæssige størrelse for
indeværende regnskabsår.
Ved opløsning af foreningen båndlægges resterende midler hos kommunen i 5 år og frigives kun til
en eventuel nydannelse eller lignende af foreningen. Efter 5 års forløb skal kommunen anvende
pengene til idrættens fremme i Albertslund kommune.
§9 Sammenlægning med anden forening
Såfremt foreningen ønskes sammenlagt med anden forening, så skal der på den ordinære
generalforsamling være et flertal for at give bestyrelsen et mandat til sammen med den eller de
øvrige foreninger, der ønskes sammenlagt, at udarbejde rammer og vedtægter for den nye forening.
Bestyrelsen indkalder hermed til den ekstraordinære generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens
medlemmer skal stemme for en sammenlægning.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 7. Maj 2003

