Vedtægter for White Hart Danes
§1. avn.
Klubbens navn er White Hart Danes.
Klubben er stiftet den 21. maj 2005.
§2. Formål.
At samle Tottenhamsupportere i Danmark og give
medlemmerne de naturlige fordele, der er ved at være i en
fanklub, samt at udbrede kendskabet til Tottenham.
§3. Medlemmer, ind- og udmeldelse.
Alle bosiddende i Danmark, Færøerne og Grønland samt
danskere og andre med danske interesser, der er
bosiddende i udlandet, og som har en positiv interesse i
Tottenham Hotspur FC, kan blive medlemmer af klubben.
Såvel ind- og udmeldelser sker via hjemmesiden.
Medlemskab indtræder ved betaling af kontingent.
Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance udover 1
måned fra sidste indbetalingsdato eller har påtaget sig
anden gæld til klubben, kan medlemmet slettes uden
yderligere varsel. Dette fratager dog ikke medlemmet for
betalingsforpligtelsen af skyldige beløb. Det på grund af
gæld slettede medlem må for at blive medlem igen betale
sin gæld til klubben.
I øvrigt kan klubbens bestyrelse – når mindst 4/5 af den
samlede bestyrelse stemmer herfor – udelukke et medlem,
når denne ikke optræder i klubbens interesse. Dog må den
pågældende forinden have haft lejlighed til at fremføre
sine synspunkter overfor bestyrelsen. Vedkommende
medlem kan skriftligt til bestyrelsen anke afgørelsen,
hvorefter det påhviler bestyrelsen inden 1 måned at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor
eksklusionen afgøres. Et medlem der er udelukket i
henhold til en generalforsamlingsvedtagelse, kan kun
genoptages som medlem ved en ny
generalforsamlingsvedtagelse.
§4. Årsregnskabet samt kontingent.
Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Regnskabet afleveres
til revisorerne senest 8. juni, således at regnskabet
underskrevet af revisorerne er tilbageleveret til bestyrelsen
senest den 30. Juni.
Det reviderede regnskab lægges af bestyrelsen på hjemmesiden
snarest derefter.
Klubben er en ”non-profit” forening, som får sine midler
gennem kontingent og sponsorstøtte samt overskud fra
arrangementer. Klubbens midler anbringes i bank eller
værdipapirer og bruges i klubben i overensstemmelse med
formålet.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og følger
regnskabsåret. Kontingentet forfalder den 1. juni med

sidste rettidige betaling den 10. juni.
Der reviderede årsregnskab sendes til Tottenham Hotspur
FC senest den 1. august efter regnskabsårets udløb.
§5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens
anliggender og kun denne kan give og ændre vedtægterne.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måneder før
afholdelse via hjemmesiden.
Følgende dagsorden skal benyttes ved den ordinære
generalforsamling.
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning samt godkendelse
3. Kassereren redegør for foreningens
økonomiske stilling.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af næste års budget.
6. Valg af
a) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1
år)
8. Valg af revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indgives skriftligt på e-mail-adressen whd@spurs.dk
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag lægges af bestyrelsen på hjemmesiden
senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved det
fremmødte antal medlemmer. Alle vedtagelser afgøres
ved almindeligt stemmeflertal, undtagen spørgsmål om
klubbens vedtægter og opløsning af klubben, hvor der
henvises til § 7 og § 11.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert
medlem kan medbringe og stemme i henhold til fuldmagt
fra et enkelt andet medlem.
Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og
bestemmer afstemningsmåde – dog sker personvalg ved
skriftlig afstemning, hvis blot et medlem fremsætter ønske
herom. Medlemmer, der ikke er til stede på
generalforsamlingen, er valgbare, såfremt der foreligger
skriftligt tilsagn til et medlem af bestyrelsen.
§6. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid
indkaldes af bestyrelsen eller hvis 10 % af medlemmerne
skriftligt eller elektronisk fremsætter ønske herom med

angivelse af spørgsmål, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle
de på dagsordenen anførte sager, og den skal indkaldes
senest 3 uger efter, at begæring er fremsat.
§7. Vedtægtsændringer.
Forandring af disse vedtægter skal vedtages med mindst
2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte
stemmeberettigede.
§8. Bestyrelsen.
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som
består af formand, næstformand, kasserer samt 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges direkte på
generalforsamlingen for en to-årig periode. Genvalg kan
finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Alle i bestyrelsen skal være myndige samt være medlem
af Spurs Members Club, hvilket betales af klubben.
Derudover er bestyrelsesarbejdet ulønnet.
Suppleanten indkaldes, såfremt et medlem udtræder af
bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse,
eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter
ønske herom. Der holdes dog altid møde hver 2. måned.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 ud af 5
medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Er et
udvalgsmedlem ikke medlem af bestyrelsen, kan
bestyrelsen tillade, at vedkommende deltager uden
stemmeret i bestyrelsesmøder.
§9. Revision.
Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling
valgte medlemmer, der vælges for en to-årig periode, men
som afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.
Såfremt en revisor får forfald, indtræder
revisorsuppleanten, som er valgt for en et-årig periode på
den ordinære generalforsamling.
Et medlem af eller familiemedlem til bestyrelsen kan ikke
vælges som revisor.
§10. Udmærkelser.
En enig bestyrelse kan hædre medlemmer eller andre ved
udnævnelse til æresmedlem.
§11. Opløsning.
Opløsning af klubben kan kun finde sted på en
ekstraordinær generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af
klubbens medlemmer stemmer herfor. Opnås intet resultat
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der er

beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer,
når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer herfor.
Ved opløsning af klubben overdrages klubbens
egenkapital til Tottenham Hotspur FC eller et andets lands
fanklub efter den ekstraordinære generalforsamlings
bestemmelse herom.
§12. Rules and regulations of Overseas Official Tottenham
Hotspur Supporters Clubs.
Vedtægter for White Hart Danes skal altid overholde
disse.

Vedtaget på generalforsamling den 9. Juni 2007
Med seneste vedtagne rettelser den 13. September 2008.

