Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold
§ 1.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.
stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg
KFUM Fodbold.
stk. 2 De til enhver tid siddende formænd for de respektive idrætsklubber i KFUM-hallen og Multihuset danner et
koordinationsudvalg. Dette udvalg kan tage sig af arbejdsopgaver af fælles interesse. KFUM-hallens
inspektør kan tiltræde udvalget som observatør.
stk. 3 Aalborg KFUM Fodbold er udsprunget af Aalborg KFUM’s Idrætsklub (stiftet den 17. juni 1938) og er
tilknyttet KFUM’s idrætsforbund i Danmark samt DBU og DGI. Fodboldklubben er stiftet i medfør af
vedtægtsændringen på Aalborg KFUM’s Idrætsklubs hovedgeneralforsamling den 21. oktober 1991.
stk. 4 Klubben har til formål at skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet, og i øvrigt at arbejde i
overensstemmelse med KFUM’s Idrætsforbunds formål.
stk. 5 Klubben skal være repræsenteret i SIFA ved medlemmer af bestyrelsen. Klubben er repræsenteret i
KFUM-hallens bestyrelse, evt. ved klubbens formand.
stk. 6 De regler der gælder for ophold og udøvelse af adfærd i Multihuset og på fodboldbanerne skal til enhver tid
overholdes og respekteres.

§ 2.

MEDLEMSKAB
stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, der vil respektere klubbens vedtægter. Indmeldelse sker til
bestyrelsen/klubadressen. Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen. Udmeldelse accepteres kun, og
udlevering af spillercertifikat sker kun, når evt. kontingentrestancer er betalt.

stk. 2 Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved afgørelse i bestyrelsen. Udelukkelse kan ske ved
kontingentrestance eller ved overtrædelse af de love og regler, der gælder for medlemmernes færden i
klubben eller ved repræsentation af klubben ved øvrige lejligheder.
stk. 3 Deltagelse i alle former for turneringer, stævner og lignende samt hvor man som enkeltperson eller hold
repræsenterer klubben, kan kun finde sted efter accept fra bestyrelsen – respektive udvalg.

§ 3.

GENERALFORSAMLING
stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indvarsling af generalforsamling skal ske med
mindst 14 dages varsel. Indvarslingen skal ske enten ved:
1. Skriftlig indbydelse til alle stemmeberettigede medlemmer, eller
2. tydelig meddelelse på klubbens hjemmeside www.aalborgkfumfodbold.dk,
eller
3. tydelig opslag i klubben.
stk. 3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent/referent.
2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse (ved formanden).
3. Årsberetning fra udvalgene (ved udvalgsformændene)
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
5. Budgetfremlæggelse for indeværende sæson.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Orientering om det kommende års kontingenter.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen i
særlige tilfælde måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Én forælder til barn/børn
under 16 år har 1 stemme, passive medlemmer efter et års medlemskab. Som medlemmer betragtes også

trænere og ledere. Medlemmer der er i kontingentrestance, eller som ikke er fremmødte, kan ikke afgive
stemme.
stk. 5 En lovligt indvarslet generalforsamling, er altid beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
(Bortset fra forslag til opløsning af klubben, jf. § 9).
stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens bestyrelse, ved formanden, i
hænde i skriftlig stand senest 8 dage før den indvarslet generalforsamling.
stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med en
motiveret dagsorden. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling, og kan tidligst afholdes 14 dage
efter en ordinær generalforsamling.
stk. 8 Forslag og afstemninger skal, såfremt blot ét medlem ønsker det, ske skriftligt. Afstemninger der ikke
vedrører klubbens vedtægter, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt der er stemmelighed ved
behandling af indkomne forslag, bortfalder forslaget. Ved stemmelighed i forbindelse med valg, foretages
omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, foretages lodtrækning.
stk. 9 Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger.

§ 4.

BESTYRELSEN
stk. 1 Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af et forretningsudvalg (Formand, næstformand og kasserer), som vælges af
generalforsamlingen, samt en repræsentant fra henholdsvis sportsudvalg og aktivitetsudvalg, som vælges
blandt disse udvalgs medlemmer.
stk. 2 Forretningsudvalgets medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen:
Formanden vælges på generalforsamlingen i ulige år.

Kasserer og næstformand vælges på generalforsamlingen i lige år.
De to bestyrelsesposter, som besættes af sportsudvalg og aktivitetsudvalg, vælges for et år ad gangen.
Udvalgene meddeler hvert år senest to uger efter generalforsamlingen, hvem der er udvalgets
repræsentant i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan tilforordne op til to ekstra personer i kortere eller længere perioder, til at understøtte
bestyrelsens arbejde, hvor der er behov for ekstra ressourcer eller særlige kompetencer.
stk. 3 Ved et generalforsamlingsvalgt medlems udtræden (medlem af forretningsudvalg), supplerer bestyrelsen
sig selv frem til næste valgperiode jf. stk. 2. Ligeledes supplerer bestyrelsen sig selv i tilfælde, hvor der
ikke kan vælges et fuldtalligt forretningsudvalg på generalforsamlingen.
Ved udtræden af et bestyrelsesmedlem, som repræsenterer sportsudvalg eller aktivitetsudvalg, kan det
respektive udvalg vælge et nyt bestyrelsesmedlem.
stk. 4 Valgår følger regnskabsår.
stk. 5 For at en bestyrelsesbeslutning er fuldgyldig på et lovligt varslet bestyrelsesmøde (skriftligt dagsorden
minimum 1 uge før), kræves det at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Afgørelser træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
stk. 6 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at klubben ledes efter formålsparagraffen.
stk. 7 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ansættelse af alle lønnede og ulønnede trænere, ledere og
medhjælpere.
stk. 8 Bestyrelsen er ansvarlig for uddannelse af ledere og trænere.
stk. 9 Bestyrelsen har ansvaret for at der indhentes børneattester for alle relevante personer i Aalborg KFUM
Fodbold.

§ 5.

UDVALG
stk. 1 Økonomiudvalget. Bestyrelsen nedsætter et økonomiudvalg. Udvalget består af 2-5 medlemmer.
Der er økonomiudvalgets opgave at sikrer at klubbens økonomi hænger sammen, og at der sikres midler
såvel til klubbens drift, som til fortsat at udvikle klubbens aktiviteter og faciliteter.
Det er også udvalgets opgave at der udarbejdes budget, at sikre at budgettet overholdes og at regnskabet
præsenteres på tilfredsstillende vis overfor klubbens medlemmer.
Den af generalforsamlingen valgte kasserer er formand for udvalget. De resterende medlemmer af
udvalget udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen.
stk. 2 Sportsudvalget: Sportsudvalget nedsættes af repræsentanter for de forskellige sportslige grupperinger i
klubben (børn, unge, senior, ”oldies”, piger mv.). Udvalget nedsætter sig selv blandt interesserede ledere.
Antallet af medlemmer i udvalget tilpasses antallet af interesserede deltagere, og under hensyn til at
grupper skal tilgodeses/tilbydes deltagelse.
Det er blandt sportsudvalgets opgaver at:
- lede klubbens sportslige sektor under hensyn til formålsparagraf og målsætninger.
- sikrer sportslig kontinuitet i klubbens arbejde
- sikre forældreledere
- sikre kompetente trænere til alle hold
- sikre uddannelse af ledere og trænere
- sikre rekvisitter til aktiviteterne
- sikre ressourcer til aktivitetsudvalgets arrangementer
- udarbejde budget for de sportslige udgifter
Ansættelse af trænere og andre, som modtager omkostningsgodtgørelse, sker af udvalget efter
bemyndigelse af bestyrelsen.
Udvalget er budgetansvarlige overfor økonomiudvalg og bestyrelse.

Udvalget vælger en formand og en repræsentant til bestyrelsen (se § 4 stk. 2) – dette kan være samme
person.
stk. 3 Aktivitetsudvalget: Udvalget nedsættes af personer, som vil bidrage til afvikling af sportslige og andre
indtægtsgivende aktiviteter, udover almindelige turneringer. Udvalget nedsætter sig selv blandt
interesserede personer.
Blandt udvalgets opgaver kan være:
- afholdelse af stævner
- fodboldskole og camp
- salg af lotteri, juletræer, fyrværkeri og andet
- afholdelse af arrangementer - fester og koncerter
(f.eks. Hasserisdage og Sct. Hans fest)
Udvalget udarbejder budget for sine aktiviteter – ligesom der i samarbejde med økonomiudvalget
gennemføres en økonomisk risikovurdering, ved igangsætning af nye aktiviteter.
Udvalget er budgetansvarlige overfor økonomiudvalg og bestyrelse.
Udvalget vælger en formand og en repræsentant til bestyrelsen (se § 4 stk. 2) – dette kan være samme
person.
stk. 4 Øvrige: Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg, der refererer direkte under et af bestyrelsen udvalgt
medlem. Det kan f.eks. være til understøttelse af drift eller i forbindelse med enkeltarrangementer.

Udvalgene fører protokol over sine møder.

§ 6.

REGNSKABOG REVISION
stk. 1 Klubbens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12.
stk. 2 Det reviderede årsregnskab skal foreligge skriftligt på generalforsamlingen til alle fremmødte

stemmeberettigede medlemmer.
stk. 3 Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer, der er valgt for 2 år ad gangen, henholdsvis lige og ulige år, på
generalforsamlingen.
§ 7.

HÆFTELSE OG TEGNINGSRET
stk. 1 Klubben er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.
stk. 2 Klubbens aktiver administreres af bestyrelsen, der ligeledes forpligter klubben økonomisk.
stk. 3 Klubben hæfter kun med egne midler og for egne forpligtigelser. Intet medlem af såvel klub som bestyrelse
kan personligt hæfte for gæld, der vedrører klubben. Intet medlem af klubben må påtage sig kaution for
klubbens forpligtigelser.
stk. 4 Klubben tegnes af den samlede bestyrelse
stk. 5 Bestyrelsen bemyndiges til at etableres selvstændige økonomiske enheder i foreningens regi, når disse
alene har til formål at understøtte foreningens faciliteter og aktiviteter..

§ 8.

VEDTÆGTÆNDRINGER
stk. 1 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves hertil et stemmeflertal på
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
stk. 2 § 1.stk. 1, § 1.stk. 4 og § 1.stk. 5 kan ikke ændres uden samtykke fra KFUM-hallens bestyrelse og KFUM’s
Idrætsforbund i Danmarks bestyrelse.

§ 9.

KLUBBENS OPLØSNING
stk. 1 Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt dette vedtages på den ordinære generalforsamling med et
flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige

stemmeberettigede medlemmer. Hvis de to nævnte krav ikke er opfyldt, men der på den ordinære
generalforsamling er almindelig stemmeflertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor klubbens opløsning kan ske ved almindeligt flertal, uanset fremmøde.
stk. 2 Forslag til opløsning af klubben kan opfyldes som særligt punkt på dagsordenen, og skal i forvejen
meddeles KFUM-hallens bestyrelse og KFUM’s Idrætsforbund i Danmark.
stk. 3 I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens eventuelle formue og materialer almennyttige formål i kommunen

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen
den 26. marts 2015.

