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Ændret på generalforsamlingen den 15. marts 2016 

  

  

§ 1.  

  

Klubbens formål og navn.  

Klubbens navn er SAS Ski Club, Denmark*. SAS Ski Club, Denmark, blev stiftet den 12. 

Januar 1978.  

  

Det er klubbens formål, at fremme skisporten indenfor SAS og associerede selskaber. 

Klubben skal samarbejde med de tilsvarende sektioner i Norge og Sverige.  

  

§ 2.  

  

Medlemskab.  

Som ordinært medlem kan optages enhver SAS ansat, dennes ægtefælle og børn. Det 

samme er gældende for associerede selskaber. Derudover er det tilladt at have 25% af 

det totale medlems antal, som ikke SAS-ansatte medlemmer.  

Medlemskab er der tre kategorier:  

1). Junior til og med det fyldte 14. år —  kontingent 50%, *  

2). Seniorer fra det fyldte 15. År – fuld kontingent *  

3). Æresmedlem, der er kontingent fri.  Æresmedlem udpeges af bestyrelsen, når denne 

finder det berettiget.  

  

§ 3.  

  

Kontingent.  

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales 

forud ved fradrag i lønud-betalingen via lønnings- og gagekontor.  

  

§ 4.  

  

Regnskab.  

Sektionens regnskabsår følger SAS-Klubbens. Bestyrelsen er overfor SAS-Klubbens 

kasserer ansvarlig for alle indtægter og udgifter i sektionen.  

Sektionen er i øvrigt økonomisk lige-stillet med SAS-klubbens øvrige sek-tioner.  

  

§ 5.  

  

Bestyrelsens arbejde.  

Tegningsret:  

SAS Ski Club, Denmark, tegnes af formand og kasserer. Kun formand og kasserer kan i 

fællesskab godkende udgifter.  

Øvrige ansvarsområder:  
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1. Kontakt med SAS-Klubben.  

2. Kontakt med eventuelt andre klubber.  

3. Afholdelse af bestyrelses-møder.  

4. Information til medlemmerne.  

5. Økonomi og budgetopfølgning.  

6. Koordinere samt assistere ved diverse træningsture.  

7. Modtagelse af nye medlemmer samt information/-udlevering af vedtægter med 

mere, herunder også information om SAS-Klubben.  

  

  

§ 6.  

  

Generalforsamling.  

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden SAS-Klubbens årlige 

generalforsamling. Med følgende dags-orden:  

  

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskab.  

4. Budget.  

5. Kontingent.  

6. Behandling af indkomne forslag.  

7. Valg af bestyrelse.  

8. Valg af to revisorer og en revisor suppleant.  

9. Eventuelt.  

  

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel.  

  

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 17 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag til 

vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest den 31. december.  

  

Bestyrelsen skal anføre i indkaldelsen til kommende generalforsamling, hvilke 

paragraffer i vedtægterne, der ønskes ændret, og skal i øvrigt give indstilling om 

forslaget til generalforsamlingen  

  

Til ændring af vedtægterne på en ordinær, såvel som en ekstraordinær 

generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de stemme afgivendes antal, stemmer for. 

Opløsning af sektionen kræver 2/3 af de stemme afgivendes antal. Disse 2/3 skal dog 

udgøre mindst 1/3 af sektio-nens medlemsantal.  

  

Et medlem kan afgive stemme for et andet medlem med dennes skriftlige fuldmagt. 

Intet medlem må dog benytte mere end een fuldmagt.  
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Ekstraordinær generalforsamling afhol-des efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 

10% af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom, med angivelse af 

dagsorden.  

  

§ 7.  

  

Stemmeret og Valg.  

Hvert medlem der betaler fuldt kontingent og æresmedlemmer har stemmeret. Alle 

medlemmer af sek-tionen, ansat i SAS eller associerede selskaber, kan opstille til valg. 

Valg skal foregå på generalforsamlingen efter nedenstående regler:  

Bestyrelsesposter  Valg   år  

Formand    Ulige år  

Kasserer    Lige  år  

Bestyrelsesmedlem  Ulige år  

Bestyrelsesmedlem  Lige  år*  

Suppleant    Lige  år  

Suppleant Ulige år 

  

  

  

  

Bestyrelsen vælges for to år af gangen.  

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende*.  

Bestyrelsen og suppleanten konstituerer sig selv med hensyn til fordeling af 

arbejdsopgaver, bl.a holdleder for alpin-og langrendshold. Suppleanter deltager i 

bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret.  

  

§ 8.  

  

Tilknytning til SAS-klubben.  

Medlemmer af SAS-klubbens bestyrelse har adgang til alle sektionens møder med tale 

ret, men ikke stemmeret.  

Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal dennes formue og andre aktiver tilfalde 

SAS-klubben, efter alle sektionens forpligtelser er afviklet.  

Alle møder og arrangementer skal meddeles SAS-klubben.  

  

§ 9.  

  

Optagelse.  

Optagelse i sektionen, skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved optagelse 

betales et beløb svarende til et års kontingent.*  

  

§ 10.  

  

Udmeldelse.  



VEDTÆGTER FOR SAS SKI CLUB, DENMARK  

  

SAS Ski Club, Denmark  VEDTÆGTER  Side 4 af 4  

Udmeldelse af sektionen, kan ske, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

Udmeldelsen sker således fra måneden udløb plus en måned.*  

  

  

  

Forelagt og vedtaget på ordinær generalforsamling 23. februar 1999, efter forud 
godkendelse af formand for SAS-Klubben, Valther Jørgensen.  
  

* § 7 ændret på generalforsamlingen 9. februar 2000.  

  

* § 1 ændret på generalforsamlingen13. februar 2001.  

  

* § 10 ændret på generalforsamlingen 6. februar 2002.  

  

* § 2 + 9 + 10 ændret på generalforsamlingen den  17. februar 2009  

 

* § 2 ændret på generalforsamlingen 10marts 2015 

 

* § 2 + 7 ændret på generalforsamlingen den 15 marts 2016 


