
 

 

Vedtægter for Helsingør lnner Wheel 

Vedtaget på generalforsamling den 13. juni 2016 

 



 

 

ORDINÆR MØDEDAG 2. mandag i hver måned. 

MØDESTED Skydeselskabet  

Stengade 

3000 Helsingør 

MØDETID kl. 18.00 

BESTYRELSEN BESTÅR AF Præsident  

Vicepræsident 

Pastpræsident  

Sekretær  

Kasserer  

Klubmester 

International Service Organiser (ISO)  

It-konsulent 

DELEGEREDE Præsident  

Sekretær 

VEDTÆGTER FOR HELSINGØR INNER WHEEL KLUB. 

 

§ 1  

1 Pastpræsidenten er klubbens extension officer og tager sig sammen 

med øvrige medlemmer af klubbens udvidelse. Det vil sige: skaffer 

nye medlemmer  

2 Generalforsamling afholdes sammen med kædeoverrækkelsen i juni 
måned. 

Dagsorden udsendes til medlemmerne 4 uger inden generalforsamlin-
gen.  

Valgmøde finder sted i februar måned . 

3 Klubben er beslutningsdygtig, når 50% af medlemmerne er til stede.  

4 De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i lnner Whe-

el årets sidste bestyrelsesmøde  

5 Generalforsamlingen er et lukket møde. Ved ordinære møder er gæ-

ster velkomne  

6 3 minutter holdes på hvert ordinært møde af medlemmerne efter alfa-
betisk rækkefølge. Ved bortrejse eller sygdom påhviler det medlemmet 
selv at skaffe en afløser eller en, som vil oplæse medlemmets 3 minutter. 
Oplægget sendes til sekretæren som fil pr. mail. 

7 Indledningssangen vælges af præsidenten. 

Afslutningssangen vælges af det medlem, som har 3 minutter. 

 § 2  

1 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.  

Kontingentet betales i august.  

2 Nye medlemmer. Klubben forærer et navneskilt samt den lille klubnål. 
Klubnålen tilbageleveres ved medlemskabets ophør.  

3 Røde æsker. Der betales fast 5,- kr, derudover betales 10,- kr ved glemt 

l.W. nål.  

4 Ved manglende afbud til møderne skal kuvertprisen betales.  

5 Klubben betaler de delegeredes udgifter til fortæring ved distriktsmøde 

i eget distrikt. Ved distriktets kædeoverrækkelse betales yderligere for 

ISO og kasserer. 

Klubben betaler de delegeredes udgifter til fortæring og logi ved Lands-

mødet. Fra distriktet kommer rejsegodtgørelse.  

6 Årsregnskabet afsluttes ultimo juni, revideres og udleveres til medlem-

merne for godkendelse ved et af de første møder i det nye IW år.  

7 Arkivkassen følger præsidenten  

§ 3    

1 Venskabsklubber:  Sverige: 

 

Norge: 

Helsingborg 

Helsingborg Kärnan 

Lillestrøm 

§ 4  

1 Ændringer i disse vedtægter kan ske på den årlige generalfor-

samling. 
Juni 2016/AN 


