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VEDTÆGTER FOR FLS MOTIONSLØB 2017 
 

Afdelingen, der er oprettet 24. november 1999, er en underafdeling af FLS Motion. Formålet med 

afdelingen er at samle medarbejdere i FLSmidth A/S og i andre FLS-Industries selskaber i Valby, som er 

interesseret i at deltage i motionsløb.  

 

Alle medlemmer af FLS Motion kan optages som medlem af FLS Motionsløb. 

 

Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer samt et eller flere medlemmer, der 

alle vælges for et år af gangen.  

 

Kontingent:  

Grundkontingent på 300 DKK per år betales for alle medlemmer af FLS Motionsløb. Beløbet trækkes via 

lønnen fordelt ud pr. måned. 

 

Rejseudgifter ved løb udenfor sjælland: 

Klubben giver tilskud til kørsel såfremt turen har til formål, at deltage i løb. Der gives KUN tilskud til 

transportudgifterne såfremt disse afholdes enten samme dag som løbet, eller senest 1 dag før, eller efter 

løbet. 

Transport beregnes som billigste transport, evt. kørsel i egen bil (3 pers pr. bil) som afregnes med en km. -

takst pr. kørte km. samt færge/ bro udgifter.   

Km. -takst fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og følger SKAT’s takster.  

Beløb for evt. overnatning fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen.  

Løbeklubben giver tilskud til pakkerejser. Beløbet fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, der gives 50 

% tilskud af klubben. En pakkerejse defineres som en samlet pakke inklusiv startnummeret til løbet samt 

overnatning og/eller transport dertil, købt igennem en løbsarrangør eller anden udbyder af løberejser. 

 

Tilmelding til Løb:  

Den enkelte løber står selv for tilmelding og betaling til de løb vedkommende vil deltager i. 

Ved tilskud til større løb indhentes Kassererens accept på forhånd. 

Startkort/løbenummer kan ikke overdrages til andre. Misligholdelse af dette, kan medføre eksklusion af 

afdelingen.  

Betalinger for løb med indskud mindre end 51,00 DKK er afdelingen uvedkommende. 

 

Der opfordres til at deltagerne stiller op i en FLS bluse, men dette er ikke et krav. 

 

Det forventes at medlemmerne tilmelder sig under klubbens navn "FLSmotionsløb""/”FLSmotion”. Hvis 

dette ikke fremgår på kvitteringen gives der ikke 50 % refusion. Kopi af bankoverførsler mv. er ikke 

gældende som kvittering. 

 

Udbetaling af tilskud: 

En gang årligt fremsender hvert medlem et regnskab for årets løb sammen med diverse bilag såsom 

kvitteringer for løb og evt. andre udgifter, såfremt regnskabet kan godkendes af bestyrelsen udbetales 50 % 

af udgifterne og indsættes på ens konto.  En regnskabs template udsendes via mail for udfærdigelse af 
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regnskabet. Overholdes tidsfristen for fremsendelsen af ens regnskab ikke, bortfalder retten til at modtage 

tilskuddet. 

Der gives ikke tilskud til løb for eller gennem andre klubber. 

Der gives kun tilskud til billigste løbsgebyr. 

 

 

Generalforsamling: 

Den årlige Generalforsamling afholdes i årets 1. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel.  

Bestyrelsen vælges ved almindelig stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer på den årlige 

Generalforsamling.  

 

Dagsorden for den årlige Generalforsamling bør mindst indeholde følgende  

punkter.  

 

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Kassernes beretning.  

4. Valg af bestyrelse. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før 

mødet.  

 

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, dog kræver 

spørgsmål om vedtægtsændringer 2/3-majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 

 

 Vedtagne forslag skal godkendes af FLS Motions bestyrelse, før de kan træde i kraft.  

 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse generalforsamling uden yderligere varsel ved manglende 

tilmeldinger. 

 

Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på dennes eget initiativ, samt hvis det 

forlanges af mindst 30 % af afdelingens medlemmer.  

 

Vedtaget i ovennævnte form på Generalforsamling juni 2017. 

 

 

 


