LA PEÑA DE DINAMARCA
Soporte de Malaga CF
Godkendt på generalforsamlingen den 5. Februar 2014 og på generalforsamlingen den 3.
februar 2016..
Indskrevet i Registro Nacional de Asociaciones
.
VEDTÆGTER
1) Stiftelse:
I overensstemmelse med den stiftende generalforsamling søndag den 19. april 2009 på
Hotel Tamisa Golf, Mijas Costa, er denne klub stiftet i Mijas (Malaga).
2) Status:
Klubben er officielt registreret, og skal opfattes som et fællesskab af interesserede,
selvstændigt ansvarlige personer. Den skal operere uden fortjeneste (NO LUCRATIOVO),
og alle medlemmer både i og udenfor bestyrelsen arbejder vederlagsfrit. I det omfang
medlemmer og medlemmer af bestyrelsen pålægges særlige arbejdsopgaver for klubben
kan disse arbejdsopgaver dog vederlægges særskilt på sædvanlig vis. Den praktiske
håndtering af aktiviteterne i klubben er aftalt, som det fremgår af følgende punkter.
3) Formål:
Klubbens formål er på COSTA DEL SOL , at samle dansktalende m/k, med passion for
fodbold, samlet omkring Malaga Club de Futbol på La Rosaleda, til fornøjelige og
underholdene arrangementer og venskaber i en god og loyal atmosfære.
4) Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den holdes i Malaga Provinsen en
gang om året inden den 31. marts. Bestyrelsen indkalder med mindst fire ugers varsel.
Indkaldelsen sker via e-mail til medlemmerne.
Et medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved 1 begrundet fuldmagt.
Lovligheden i fuldmagten kan kun begrundes i bortrejse eller sygdom.
En fuldmagt skal angive fuldmagtsgiverens medlemsnavn, underskrift og NIE- eller
pasnummer.
Sponsorer er ikke medlemmer og har derfor ikke stemmeret.
Medlemmer med mere end et medlemskab har kun en stemmeret på en
generalforsamling.
Det skriftlige referat fra generalforsamlingen skal godkendes og underskrives af dirigent og
bestyrelse inden udsendelse.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med følgende dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Formandens beretning.
Pkt. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Pkt. 4. Budget for det kommende år – herunder kontingent.
Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Pkt. 6. Indkomne forslag fra medlemmer.
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og to suppleanter.
Pkt. 8. Valg af to revisorer samt en suppleant.
Pkt. 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før
generalforsamlingen. Det gælder også forslag om vedtægtsændringer.
Udsendelse af disse samt forslag fra bestyrelsen til-mailes medlemmerne en uge før
generalforsamlingen.
Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af seks medlemmer, der konstituerer sig som følger:
Formand, næstformand, sekretær, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, og to suppleanter.
Bestyrelsen og suppleanter vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Formand, sekretær, et bestyrelsesmedlem og en suppleant vælges på ulige år.
Næstformand, kasserer, et bestyrelsesmedlem og en suppleant vælges på lige år.
De to revisorer er skiftevis på valg hvert andet år. Revisorsuppleanten er på valg hvert år.
5) Administration:
Klubben administreres af den valgte bestyrelse, der efter behov nedsætter udvalg til
løbende opgaver – bl.a. et permanent restaurations- og rejseudvalg, samt et
redaktionsudvalg, der løbende orienterer om Malaga CF.
Bestyrelsen administrerer endvidere kortkontoen ud fra følgende bestemmelser (vedtaget
på ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober 2013):
Kortene til La Liga-kampene ejes af kortkontoen, der er en del af La Peña de Dinamarca
og som benyttes af de medlemmer, der har investeret i disse – kaldet Kortholderne. Ved
afbud lejes kortene ud til ikke kort-holdere og gæster.

En gang om året – i forbindelse med fornyelse af sæsonkortene – meddeler bestyrelsen
kortholderne saldoen på kortkontoen. Den fordeles med 80 % til fornyelse af sæsonkort og
20 % overføres til startkapital til næste sæsons fornyelse. Dog skal et sæsonkort minimum
koste 150 euro. Eventuel ekstra provenue går til Cudeca eller anden social institution”.

6) Formanden:
Formanden repræsenterer bestyrelsen og dermed klubben. I tilfælde af formandens fravær
overdrages dennes pligter og beføjelser midlertidigt til næstformanden.
7) Kassereren:
Opdaterer medlemslisten og fører løbende regnskab med indtægter og udgifter. Det er
endvidere i kassererens regi ugentlig, at føre liste over afbud og tilmeldte gæster efter
først til mølle-princippet.
8) Medlemmerne:
Ved indmeldelse betales det til enhver tid fastsatte kontingent..
Bestyrelsen kan afgøre om klubben ønsker at optage et medlem eller ej. Ligeledes kan
bestyrelsen med nøgtern begrundelse ekskludere et medlem. For at have adgang, tale og
stemmeret på generalforsamlingen skal man have været stemmeberettiget medlem mindst
et kalenderår og fornyet sit kontingent inden årsskiftet.
Ved afstemning på generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær,
gælder almindeligt flertal.
Skulle stemmelighed opstå, tæller formandens stemme dobbelt.
Medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 25% af
klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til
bestyrelsen med begrundet dagsorden. Bestyrelsen indkalder herefter til en sådan senest
en måned efter anmodningen – og med to ugers varsel.
9) Den økonomiske forvaltning:
Klubbens midler til udvikling af dens formål er:
1) Medlemskontingent
2) Brugerbetaling (årskort til La Rosaleda)
3) Gaver, arv, legater eller anden form for tilskud..
4) Evt. renter af kapitalen (indtægter indsættes på bankkonto)
5) Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for foreningens gæld.

Af ovennævnte midler fastsætter bestyrelsen årligt et beløb som vil tilgå sociale
institutioner – primært cancerhospice Cudeca i Benalmadena.
Midlerne forvaltes af: Formand, næstformand og kasserer – dog altid to af disse i forening.
………………………………………………………………………………………………………..
Appendiks:

Klubbens eventuelle opløsning:
Opløsning kræver stemmeflertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,
som indkaldes af bestyrelsen.
I tilfælde af opløsning forestås denne af den sidst valgte bestyrelse eller af personer
udpeget på den sidste generalforsamling.
Eventuel nettokapital på opløsningstidspunktet vil være at uddele til Cudeca, eller anden
social institution.

