Vedtægter for Århus Hash House Harriers

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Århus Hash House Harriers, forkortet ÅH3.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.
Stk. 3. Foreningen er en social løbeklub.

§ 2. Formål
Stk.1. Foreningens formål er:
a) At fremme medlemmernes fysiske form.
b) At fordrive weekend-tømmermænd.
c) At opbygge en god tørst og tilfredsstille den i øl.
d) At overbevise de ældre medlemmer om, at de ikke er så gamle, som de føler sig.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent.
Stk. 3 Medlemmerne betaler et af committee (bestyrelsen) fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves forud for hvert halvår.

§ 4. AGPU (Generalforsamling)
Stk. 1. AGPU er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. AGPU afholdes én gang årligt på en fredag i april eller maj. Der indkaldes med mindst tre
ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Stemme- og taleberettigede på AGPU er alle medlemmer, der senest på dagen har betalt
forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for AGPU skal mindst indeholde følgende punkter:
1. GM’s beretning
2. Regnskabsaflæggelse
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af Hare Raiser

5. Valg af committee og suppleanter. Committee vælges i følgende rækkefølge: GM, Hash
Cash, Hash Sec, Interhash Sec, suppleant 1 og suppleant 2.
6. Valg af Hash Cash Rev
7. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på AGPU, skal være committee i hænde senest 8 dage før
AGPU.
Stk. 6. AGPU træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne
stemmer) og ved håndsoprækning.

§ 5. EPU (Ekstraordinær generalforsamling)
Stk. 1. EPU kan afholdes, når committee finder det nødvendigt.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af committee (bestyrelsen), der foruden Grand Master
(GM, formand) består af Hash Cash (kasserer), Hash Sec (sekretær) og Interhash Sec (InterHash
sec). Committeemedlemmerne vælges af AGPU/EPU. Herudover vælges 2 suppleanter. Hvis et
committeemedlem træder ud mellem 2 AGPU, indtræder suppleanten i Committee. Committee kan
i så fald beslutte at fordele posterne imellem sig på ny
Stk. 2. Committee leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
AGPUs/EPUs beslutninger.
Stk. 3. Committee fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Committee udpeger et klubmedlem til den honorære titel RA (Religious Advisor) ved første
committee møde efter AGPU og der efter ved behov. RA har retten til at tale i cirkler ved løb i
andre klubber. Ved løb i AH3 har RA pligt til at bistå MC i cirklen ved uddeling af øl og ansvar for at
der føres en stregliste. RA er ikke forpligtiget til at deltage i committee arbejde.
Stk. 5. Hare Raisers fornemste opgave er at skaffe hare(s) til de ugentlige løb. Ansvaret for at
administrere løbslisten på ah3.dk påhviler desuden Hare Raiser. Endelig har Hare Raiser til
opgave at koordinere hares og venues til den årlige Tour de Århus.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskab føres af Hash Cash, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af Hash Cash Rev en gang årligt før AGPU.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af Grand Master eller Hash Cash. Ved optagelse
af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede committee.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en AGPU/EPU, hvor ændringsforslaget
fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den AGPU/EPU, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende PU’er,
hvoraf den ene skal være AG.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til alm. nyttige formål i
overensstemmelse med beslutning truffet af den opløsende PU.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således gældende fra foreningens stiftelse den 6. maj 1989, ændret på AGPU den 28.
november 2009, på EPU den 20. april 2012 og senest ændret på AGPU den 25. april 2014.
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