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Vedtægter 

§ 1 Navn/hjemsted: 

Foreningens navn er Frederiksdal - 
Kragelund Idrætsforening af 1973 
(FK 73). Foreningens hjemsted er 
Silkeborg Kommune. 

§ 2 Formål: 

Foreningens formål er gennem 
idrætslig og anden kulturel sam-
kvem at øge kammeratskab og 
sammenhold mellem medlemmer-
ne. 

§ 3 Medlemskab af organisatio-
ner: 

Foreningen er medlem af: DGI, 
JBU (DBU) samt JHF (DHF), og 
er undergivet disses love og be-
stemmelser. 

§ 4 Optagelse af medlemmer: 

Som aktivt eller passivt medlem 
kan alle optages. Æresmedlemmer 
kan på bestyrelsens forslag vælges 
af generalforsamlingen, hvis be-
slutning kræver samme majoritet, 
som er foreskrevet til ændring af 
foreningens vedtægter, jfr. § 17. 

Spørgsmål om valg af æresmed-
lemmer kan ikke gøres til genstand 
for diskussion på generalforsam-
lingen. 

§4.a Som aktive medlemmer af 
foreningen anses: 
1. Kontingentbetalende udøvere af 
en af foreningens medlemsaktivite-
ter 
2. Bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer 
3. Trænere, instruktører, holdlede-
re og andre personer tilknyttet 
klubben i en af et udvalg defineret 
hjælperfunktion 

§ 5 Kontingent: 

Foreningens kontingent fastsættes i 
de enkelte udvalg. Kontingentet 
opkræves forud for aktive med-
lemmer. 

Et udvalg kan selv bestemme, 
hvorvidt aktivitetens egne ud-
valgsmedlemmer, trænere, holdle-
dere og andre, der indtager en til-
lidspost indenfor aktiviteten, er 
kontingentpligtig, evt. med diffe-
rentieret kontingentsats. 
En person, som indtager en besty-
relsespost i foreningen, og som 

ikke er aktiv udøvende, er kontin-
gentfri. 

Er person, som indtager en tillids-
post i foreningen, og som er aktiv 
udøvende, er kontingentpligtig til 
aktiviteten, med mindre aktivitets-
udvalget beslutter andet ved gene-
relle bestemmelser. 

Et medlem, der er i kontingentre-
stance i mere end 6 mdr. kan ikke 
deltage i andre aktiviteter. 

§ 6 Udmeldelse - eksklusion: 

Kontingentbetalende udøveres 
medlemskab ophører automatisk 
ved udløbet af den 12-måneders 
periode, hvorfra deres aktivitet har 
sæson. Deltagelse i en ny sæson 
forlænger automatisk medlemska-
bet, med mindre medlemmet er i 
kontingentrestance fra forrige sæ-
son. I sådanne tilfælde kan med-
lemskab først tildeles og aktivite-
ten genoptages ved betaling af 
restancen. 
Medlemsskabet for øvrige, aktive 
medlemmer jf. §4.a.2 og §4.a.3 
ophører ved fratræden af posten.. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere 
et medlem, når særlige forhold 

giver anledning dertil. Bestyrelsens 
beslutning herom kræver dog, at 
mindst 2/3 af bestyrelsens med-
lemmer har stemt for eksklusionen. 

Vedkommende medlem skal, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse, 
have haft lejlighed til at fremføre 
sit forsvar og kan fordre spørgsmå-
let om eksklusion afgjort på den 
førstkommende ordinære general-
forsamling. 

I alle tilfælde, hvor en eksklusion 
skal behandles på en generalfor-
samling, har vedkommende med-
lem krav på at få meddelelse her-
om senest 3 døgn før generalfor-
samlingens afholdelse, ligesom 
vedkommende har adgang til at 
forsvare sig. Spørgsmålet om eks-
klusion skal optages som et sær-
skilt punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning 
om eksklusion kræver samme ma-
joritet, som er foreskrevet til æn-
dring af foreningens love jfr. § 17. 
Et medlem, der er ekskluderet i 
henhold til en generalforsamlings-
beslutning, kan kun optages som 
medlem ved en ny generalforsam-
lingsbeslutning, der kræver samme 
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majoritet som foreskrevet til be-
slutningen om eksklusion.  

§ 7 Ordinær generalforsamling: 

Generalforsamlingen har med de 
indskrænkninger, som disse ved-
tægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle foreningens an-
liggender. Den ordinære general-
forsamling, der afholdes hvert år 
inden udgangen af februar måned, 
indkaldes med mindst 14 dages 
varsel i foreningens klubblad samt 
ved opslag ved handlende og/eller 
forsamlingshusene. Dagsorden 
skal ved usædvanlig dagsorden 
bekendtgøres senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse på 
tilsvarende måde.  

Stemmeret har alle aktive med-
lemmer over 15 år, samt forældre 
til børn under 15 år. Alle der er 
fyldt 16 år er valgbare. Mindst 4 
bestyrelsesmedlemmer skal være 
over 18 år. Formand og kasserer 
skal være over 18 år. 

Æresmedlemmer kan uden stem-
meret overvære generalforsamlin-
gen. 

§ 8 Dagsorden: 

Dagsorden for den ordinære gene-
ralforsamling skal omfatte følgen-
de punkter:  

1.   Valg af dirigent. 

2.   Bestyrelsens beretning for det 
forløbne år. 

3.   Forelæggelse af regnskab for 
det forløbne år til godkendel-
se. 

4.   Behandling af evt. indkomne 
forslag. 

5.   Valg af formand for 2 år. 
Valg af kasserer for 2 år 
Valg af udvalgsformænd for 
2 år. Valg af udvalgsmed-
lemmer for 1 år. 
Valg af 1 revisor for 1 år. 

6.    Eventuelt. 
  

§ 9 Ekstraordinær generalfor-
samling: 

Ekstraordinær generalforsamling 
kan til enhver tid indkaldes af be-
styrelsen og skal indkaldes, når 
mindst 20% af de stemmeberetti-
gede medlemmer skriftligt indgi-

ver begæring herom til bestyrelsen. 
I sidstnævnte tilfælde skal general-
forsamlingen afholdes senest 1 
måned efter, at begæringen er 
fremsat over for bestyrelsen med 
oplysning om det emne, der ønskes 
behandlet.  

§ 10 Generalforsamlingens ledel-
se m.v.: 

Generalforsamlingen vælger en 
dirigent til at lede forhandlingerne. 
De af dirigenten trufne afgørelser 
skal på forlangende af 1 stemme-
berettiget medlem sættes under 
afstemning. 

Generalforsamlingens beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal, 
jfr. dog §§ 6, 17 & 18. Dirigenten 
bestemmer afstemningsmåden. 
Dog skal på forlangende af 1 
stemmeberettiget medlem afstem-
ning og valg foregå skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger 
indføres i en protokol, hvori også 
et referat af forhandlingerne opta-
ges i det omfang, dirigenten be-
stemmer. 

Protokollen underskrives af diri-
genten. 

Har en generalforsamling truffet 
afgørelse i en sag kan denne ikke 
på ny forebringes på samme gene-
ralforsamling.  

§ 11 Bestyrelse og udvalg:  

Bestyrelsen består minimum af 5 
medlemmer. Det er:  

Formanden 
Kassereren  
Formændene for de til en hver 
tid nedsatte udvalg for afdelin-
gerne 

Formand og kasserer vælges på 
generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. Formændene for de faste 
udvalg, vælges på generalforsam-
lingen for 2 år ad gangen.  

Der nedsættes udvalg for hver af-
deling. Antallet af udvalgsmed-
lemmer fastsættes efter behov. 
Udvalgene vælges for 1 år ad gan-
gen. 

Ved indtrædende ledighed i valg-
periodens løb supplerer bestyrelse 
og udvalg sig selv.  
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§ 12 Konstituering: 

Bestyrelsen konstituerer sig med 
næstformand og sekretær snarest 
efter generalforsamlingen på et 
bestyrelsesmøde. 

Hvervet som kasserer kan ikke 
forenes med hvervet som formand, 
næstformand eller sekretær. 

§ 13 Foreningens daglige ledelse: 

Foreningens daglige ledelse består 
af en bestyrelse, der repræsenterer 
foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin for-
retningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdyg-
tig, når mindst halvdelen af dens 
medlemmer, hvoriblandt forman-
den eller næstformanden er til ste-
de, jfr. dog § 6, stk. 4.  

I formandens forfald indtræder 
næstformanden i dennes sted. 

I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens (næstformandens) stem-
me afgørende. 

Over bestyrelsens handlinger føres 
en protokol. 

§ 14 Regnskab: 

Foreningens regnskabsår er kalen-
deråret  

Foreningens regnskab føres af den 
valgte kasserer, der også fører 
medlemsregister.  

Bestyrelsen skal til generalforsam-
lingen afgive revideret driftsregn-
skab for det foregående år og sta-
tus pr. 31. december. 

Driftsregnskabet og status fore-
lægges forsynet med påtegning af 
revisoren den ordinære generalfor-
samling til godkendelse. 

§ 15 Tegningsret: 

Foreningen tegnes udadtil ved un-
derskrift af formanden og mindst 
et yderligere bestyrelsesmedlem i 
foreningen i forbindelse med op-
rettelse af check-, bank- eller giro-
konto. 

Ved optagelse af lån og ved 
salg/pantsætning af fast ejendom 
tegnes foreningen af den samlede 

bestyrelse. Salg/pantsætning kan 
kun finde sted efter godkendelse 
på foreningens generalforsamling. 

Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer nogen personlig hæf-
telse for de forpligtelser, der påhvi-
ler foreningen. 

§ 16 Revision: 

På den ordinære generalforsamling 
vælges for 1 år ad gangen 2 kriti-
ske revisorer. 

Revisorerne skal hvert år gennem-
gå det samlede regnskab og påse, 
at beholdningerne er til stede. 
Driftsregnskabet og status skal 
forsynes med en påtegning. 

Revisorerne har til enhver tid ad-
gang til at efterse regnskab og be-
holdninger. 

§ 17 Vedtægtsændringer: 

Forandringer i disse vedtægter kan 
ske på enhver generalforsamling, 
når mindst 2/3 er for forslaget – 
dog undtaget ophævelse af for-
eningen jfr. § 18. 

§ 18 Foreningens ophævelse: 

Bestemmelse om foreningens op-
løsning kan kun tages på en i dette 
øjemed særlig indkaldt ekstraordi-
nær generalforsamling. 

Til dennes beslutningsdygtighed 
kræves, at mindst ½ af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er 
til stede, og til forslagets vedtagel-
se kræves, at mindst ¾ af de afgiv-
ne stemmer er for forslagets vedta-
gelse. Opnås sådant flertal på en 
generalforsamling, der ikke er be-
slutningsdygtigt, indkaldes en ny 
generalforsamling, hvor beslutning 
kan træffes med ovennævnte 
stemmeflerhed, uanset hvilket an-
tal stemmeberettigede medlemmer, 
der er til stede. 

På generalforsamlingen skal sam-
tidig træffes bestemmelse om, 
hvorledes der skal forholdes med 
foreningens formue, herunder fast 
ejendom og løsøre. Det bemærkes, 
at simpelt stemmeflertal her er 
tilstrækkeligt. 

I tilfælde af foreningens opløsning 
skal den formue, der er i behold, 
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anvendes til idrætslige eller andre 
velgørende formål.  

Disse vedtægter er vedtaget ved 
sammenlæggende generalforsam-
ling på Kragelund Kro, onsdag den 
26. januar 1977, med regulering af 
vedtagne ændringer på de ordinære 
generalforsamlinger i 1979, 1980, 
1981, 1994, 1999, 2002, 2004, 
2008 og 2009. 

 

 


