
 

 Vedtægter for Motionsklubben Pusterummet  

Vedtaget 24.02.2015 

§1. Navn og hjemsted  

Stk. 1. Motionsklubben Pusterummet træder i kraft pr. 1. januar 2014 på baggrund af en 

sammenlægning mellem de to tidligere motionsklubber MK70 og Muskelfryd. 

 

Stk. 2. Motionsklubben Pusterummet er en personaleforening for ansatte i Helsingør 

kommune. Motionsklubben Pusterummet har hjemsted i Helsingør kommune. 
 

§2. Formål  

Motionsklubben Pusterummets formål er at tilbyde medlemmerne varierede motionstilbud 

og dermed understøtte Helsingør Kommunes sundhedspolitik, samt forstærke samværet 

og kendskabet til hinanden på tværs af centrene. 
 

 

§3. Medlemmer  

Stk. 1. Alle månedslønnede ansatte i Helsingør Kommune kan optages som medlemmer af 

Motionsklubben Pusterummet. 

 

Stk. 2. Medlemsskabet i Motionsklubben Pusterummet følger medlemmets ansættelse i 

Helsingør Kommune. Ved ophør af ansættelse i Helsingør Kommune, stopper 

medlemsskabet til Motionsklubben Pusterummet den samme dato. 

 

Stk. 3. Medlemskabet er personligt, hvorfor gæster, venner, familie m.v. ikke må benytte 

Motionsklubben Pusterrummets lokaler og faciliteter. Det udleverede nøglekort må ikke 

udlånes/overdrages til andre.  
 

 

§ 4. Indmeldelse og udmeldelse  

Stk.1. Indmeldelse sker elektronisk via hjemmesiden. 

   

Stk. 2. Udmeldelse sker elektronisk via hjemmesiden.  
  

 

§ 5. Kontingent   

Stk. 1. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.   

  

Stk. 2. Kontingentet opkræves over lønnen af Personal Service, Center for Politik og 

Organisation, Helsingør Kommune.  

  

Stk. 3. Kontingenttræk og stop af kontingenttræk sker altid til den respektive 

indberetnings frist i lønsystemet til den kommende lønudbetaling.  

   

Stk. 4. Allerede opkrævet kontingent kan som hovedregel ikke refunderes. Fejlagtigt 

trukket kontingent kan tilbagebetales, dog max. for 6 måneder.    
  

 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion  

Stk. 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion) fra 

deltagelse i dele af eller alle aktiviteter i Motionsklubben Pusterummet, såfremt 

vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder 

sine medlemsforpligtelser.  

  

Stk. 2. I sager om udelukkelse skal medlemmet høres, inden bestyrelsen træffer sin 

afgørelse.   

  



Stk. 3. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på 

førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den behandles som et særskilt punkt.   

  

Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver at mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget.  

  

Stk. 5. Forhold, der kan medføre eksklusion er, hvis medlemmet væsentligt misligholder 

sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt samt klubbens øvrige udmeldte 

retningslinjer.  

  

 

§ 7 Bestyrelse 

Stk. 1. Motionsklubben Pusterummets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 

medlemmer og 2-4 suppleanter som vælges på generalforsamlingen i henhold til § 9. 

Bestyrelsen består af:  

  

a) Formand (vælges i lige år)  

b) Kasserer (vælges i ulige år)  

c) 3 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i ulige år og 1 i lige år)  

d) 2-4 suppleanter (vælges for 1 år)  

  

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten.  

  

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

  

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf enten 

formand eller næstformand, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.   

  

Stk. 4. Ved forhold af hastende eller væsentlig karaktér kan bestyrelsen træffe 

beslutninger på anden vis end ved fysisk fremmøde, forudsat det fornødne flertal 

foreligger.    

  

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger forelægges for generalforsamlingen i årsberetningen.   

  

Stk. 6. Bestyrelsen varetager Motionsklubben Pusterummets tarv udadtil og indadtil.  

Stk. 7. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang nedsætte udvalg, antage medhjælp og 

antage lønnet arbejdskraft.  

  

Stk. 8. Bestyrelsens vedtagne beslutninger og foretagne valg forpligter Motionsklubben 

Pusterummet i forhold til vedtægterne.   

  

 

§ 8 Regnskab  

Stk. 1. Motionsklubben Pusterummets formue er anbragt på Helsingør Kommunes 

mellemregningskonto.   

  

Stk. 2. Motionsklubben Pusterummets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet udarbejdes og revideres i overensstemmelse med god regnskabs- og 

revisionsskik for foreninger. 

  

Stk. 3. Kassereren er til enhver tid pligtig til på bestyrelsens forlangende at fremlægge en 

afstemt balance og forevise beholdninger.   

  

Stk. 4. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisor senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Stk. 5. Årsregnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og 

skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.   
  



§ 9 Ordinær generalforsamling   

Stk. 1. Generalforsamlingen er Motionsklubben Pusterummets højeste myndighed i alle 

anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 

måned.   

  

Stk. 2. indkaldelse vedhæftet dagsorden sker ved annoncering på hjemmesiden samt via 

e-mail, hvis denne er oplyst ved indmeldelse.  

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning ved formanden  

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet ved kassereren  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Behandling af evt. indkomne forslag  

6. Valg jfr. § 7, stk. 1, og valg af revisor samt revisorsuppleant  

7. Eventuelt  

  

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er 

lovlig, og som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende 

sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 

 

Stk. 4. Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal 

foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens 

afholdelse.  

Eventuelle forslag fra medlemmerne vil blive omdelt på generalforsamlingen.  

  

Stk. 5. Medlemmer kan opstille til bestyrelsen ved skriftlig tilkendegivelse.   

  

Stk. 6. Alle Motionsklubben Pusterummets medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte 

invitere, har adgang til generalforsamlingen. Det er dog kun medlemmer, der har 

stemmeret. 

 

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 

medlemmer.  

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. Ændring 

af vedtægter kræver dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jfr. § 13  

  

Stk. 8. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis det ønskes.  

  

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når ¼ af 

medlemmerne ønsker det. Anmodning herom skal sendes skriftligt til Motionsklubben 

Pusterummets formand med angivelse af dagsorden.  

  

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og 

senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.  

  

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling vælger en dirigent, der afgør, om 

generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle 

spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.  

  

 Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 

medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget 

forkastet.  

Ændring af vedtægter kræver dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jfr. § 13 

 

Stk. 5. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis det ønskes.  

  



§ 11 Tegning og hæftelse  

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes 

foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.  

  

Stk. 2. Der påhviler hverken bestyrelse, suppleanter eller øvrige medlemmer nogen form 

for personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.  

  

 

§ 12 Overgangsvedtægt pga. sammenlægningen  

Stk. 1. Nuværende medlemmer, som på datoen for vedtagelsen af sammenlægningen (d. 

23.oktober 2013), var tilmeldt på gymnastik- / after workoutholdet, kan få lov til at 

fortsætte i denne aktivitet på uændrede vilkår. Dog kun såfremt de benyttede lokaler er 

disponible og såfremt nuværende instruktør underviser. De har således ikke adgang til 

øvrige aktiviteter.  

  

Stk. 2. Overgangsbestemmelserne i § 12 kan ændres på fremtidige generalforsamlinger 

med simpelt flertal.   

  

 

§ 13 Ændring af vedtægter  

Stk. 1. Ændringer af Motionsklubben Pusterummets vedtægter kræver mindst 2/3 

majoritet af de afgivne stemmer. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves 

personlig tilstedeværelse.  

  

 

§14 Motionsklubben Pusterummets opløsning  

Stk. 1. Motionsklubben Pusterummets opløsning kan finde sted på en i den anledning 

indvarslet generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne 

er fremmødt og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslag om 

opløsning af Motionsklubben Pusterummet.  

  

Stk. 2. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ny 

generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de fremmødte 

medlemmer stemmer for forslag om opløsning af Motionsklubben Pusterummet.   

  

Stk. 3. Ved opløsning af Motionsklubben Pusterummet anvendes aktiverne til 

velfærdsforanstaltninger for de ansatte i Helsingør Kommune efter den afgående 

bestyrelses bestemmelse.  


