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Vedtægter for FK Odsherred 

Fælles Klub Odsherred 

 

  Navn og hjemsted 

§ 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred 

Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet TFC Odsherred. 

 

  Formål 

§ 2 Foreningens formål er at fremme idrætsaktiviteter for alle som ønsker en aktiv fritid 

og de dertil hørende sociale funktioner, samt at udvikle medlemmernes evne og lyst 

til at engagerer sig i og tage medansvar for foreningen og det lokale samfund. Dette 

søges opnået gennem sportslige aktiviteter, foredrag og andet ungdomsarbejde. 

 

  Medlemskab af organisationer 

§ 3 Foreningen er medlem af de respektive specialforbund, som kræves for at udføre de 

sportslige aktiviteter, og er undergivet specialforbundenes love og bestemmelser. 

Foreningens bestyrelse kan søge optagelse i relevante organisationer. 

 

  Foreningens opbygning 

§ 4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen 

vælges en bestyrelse på 5 medlemmer – jf. § 7, som er foreningens ansvarlige ledelse 

(forretningsudvalg). Endvidere består bestyrelsen af formændene for 

aktivitetsudvalgene, der godkendes på generalforsamlingen. Ingen medlemmer af 

bestyrelsen eller udvalg hæfter personligt for foreningens forpligtelser. Bestyrelsen 

kan til enhver tid oprette et nyt udvalg, hvis det skønnes nødvendigt. Dette udvalgs 

formand vil så indtræde i bestyrelsen, og vil på førstkommende generalforsamling 

blive udpeget officielt. 
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  Bestyrelsen 

§ 5 Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for at foreningsarbejdet holdes i gang, og foregår 

på rette måde. Bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller af to 

bestyrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden. Beslutninger i bestyrelsen 

træffes ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmetallet lige, tæller formandens 

stemme for to. Bestyrelsen arbejder med foreningens overordnet politik og 

retningslinjer. Bestyrelsen udgiver og vedligeholder en foreningshåndbog om de 

vedtagne beslutninger. Bestyrelsen udgiver og vedligeholder en beslutningsprotokol, 

om de vedtagne beslutninger. Bestyrelsen afholder mindst to fælles årlige møder for 

alle udvalg, hvoraf det ene skal være et budgetmøde. 

 Der nedsættes selvstændige aktivitetsudvalg for de sportsgrene, hvor aktiviteten har 

mindst en samlet årlig kontingent indtægt på kr. 5.000,-. Derudover nedsættes der 

sponsor- og arrangementsudvalg. Formanden fra hvert udvalg deltager i 

bestyrelsesmøderne. Aktivitetsformændene repræsenterer bestyrelsen i de 

respektive udvalg. Der foreligger ansvars- og arbejdsbeskrivelse for hvert udvalg. 

 Bestyrelsen kan endvidere nedsætte udvalg til varetagelse af de funktioner, som 

bestyrelsen skønner nødvendige for at fremme foreningens formål. 

 Bestyrelsen fastsætter medlemmernes kontingent for et år ad gangen. 

 Bestyrelsen kan bortvise medlemmer, som ikke overholder foreningens love og 

bestemmelser. 

   

  Aktivitetsudvalgene 

§ 6 Medlemmer af de enkelte aktivitetsudvalg vælges eller udpeges på et årligt møde i 

aktivitetsudvalget. Formanden for det enkelte udvalg og dennes suppleant vælges for 

et år ad gangen. Formanden indgår i foreningens bestyrelse. 

 De sportslige udvalg har ansvaret overfor bestyrelsen, for at de sportslige aktiviteter 

på hver deres måde bliver gennemført. Udvalgene ansætter og afskediger selv 

trænere/instruktører. Forretningsudvalget skal orienteres inden der foretages 

ansættelse/afskedigelse. 

 Arrangementsudvalget har ansvaret for gennemførelsen af de arrangementer som 

foreningen gennemfører i løbet af året. 

 Sponsorudvalget har ansvaret for udarbejdelse og salg af sponsorater til foreningen. 
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Udvalgene bemyndiges til at træffe de nødvendige beslutninger for at få udvalgenes 

arbejde til at fungere. I tvivlstilfælde forelægges beslutningen forretningsudvalget til 

godkendelse.  

Når foreningens samlede budget er godkendt i bestyrelsen, er udvalgene økonomisk 

ansvarlige for udvalgets budget, og arbejder efter dette. 

Økonomiske dispositioner over kr. 25.000,- skal godkendes i forretningsudvalget. 

Såfremt et udvalg ikke har en repræsentant i bestyrelsen, er det kontaktpersonen fra 

forretningsudvalget, som har pligten til at underrette bestyrelsen om udvalgets 

arbejde. Udvalgene kan uddelegere arbejdsopgaver, som udvalget skønner 

nødvendige for at fremme foreningens formål. 

Såfremt et aktivitetsudvalg ikke opfylder foreningens formålsparagraf, jf. § 2, kan 

bestyrelsen træffe beslutning om at ekskludere og nedlægge udvalget. 

 

 Forretningsudvalg 

§ 7 Forretningsudvalget er sammensat af: formand, næstformand, økonomisk ansvarlig, 

sekretær, samt et øvrigt valgt forretningsudvalgsmedlem. 

 Udvalget har ansvaret overfor den samlede bestyrelsen for foreningens 

beslutningsprotokol og bogføring. Ligeledes er forretningsudvalget bemyndiget til at 

træffe de nødvendige daglige beslutninger. 

 Forretningsudvalget har mulighed for periodevis, at inddrage personer i udvalget, til 

løsning af specifikke opgaver, disse personer har ikke stemmeret – dog max 2 

personer ad gangen. 

 Beslutninger om brug af pengebeløb på over kr. 100.000,-  skal træffes af et enigt 

forretningsudvalg. 

 Forretningsudvalget støtter de nedsatte udvalg i deres arbejdsopgaver. 

Forretningsudvalget kan endvidere uddelegere arbejdsopgaver, som det skønnes er 

nødvendige for at fremme foreningens formål. Forretningsudvalget har mulighed for 

at nedsætte udvalg. 
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  Valg af bestyrelse og tegningsret 

§ 8 Bestyrelsen vælges ved direkte valg af generalforsamlingen sådan at: 

- 2 medlemmer vælges for en toårig periode i lige år 

- 3 medlemmer vælges for en toårig periode i ulige år 

Disse fem valgte medlemmer udgør forretningsudvalget.  

Der orienteres om udvalgenes formænd på generalforsamlingen, og 

udvalgsformændene er udpeget for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen er kun valgt, hvis alle fem faste medlemmer er valgt. 

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, 

næstformand, økonomisk ansvarlig og sekretær. Disse fire personer udpeges blandt de 

fem valgte medlemmer. 

Foreningen tegnes af formanden og den økonomisk ansvarlige. Køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Låneoptagelse på 

mere end kr. 500.000,- skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

  Valg af suppleanter 

§ 9 Der vælges to suppleanter på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. En i lige år og 

en i ulige år. En suppleant indtræder i forretningsudvalget, når et valgt 

forretningsudvalgsmedlem udtræder af forretningsudvalget. 

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver i mere end 3 måneder, betragtes vedkommende 

som udtrådt af bestyrelsen. 

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, er suppleantens funktionsperiode, den 

periode som det udtrådte medlem var valgt for. Udtræder formanden, indtræder 

næstformanden i dennes sted. 

 

  Generalforsamling 

§ 10 Ordinær generalforsamling afholdes hver år i tiden fra 15. februar til 31. marts. 

Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering i lokalpressen og på foreningens 

hjemmeside, mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
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Følgende punkter behandles på ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af orientering fra udvalgene, samt orientering om udvalgets udpegede 

bestyrelsesrepræsentant 

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

5. Fremlæggelse af arbejdsopgaver og budget for kommende år 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse – medlemmer til bestyrelsen 

8. Valg af suppleanter – valg af to suppleanter til forretningsudvalget 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

Personvalg skal være skriftlige, såfremt mindst et medlem kræver det. 

 

 Regnskab 

§ 11 Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december. 

 Det udarbejdede regnskab og det kommende års budget for foreningen skal være  

 fremlagt hos økonomiansvarlig og på klubbens hjemmeside senest 7 dage før  

 generalforsamlingen. 

Regnskab udarbejdes og opstilles af en revisor, som skal være enten registreret eller 

statsautoriseret, og som vælges på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad 

gangen. Revisor gennemgår hver år i februar/marts måned det samlede regnskab og 

påser, at regnskabet lever op til god regnskabsskik for foreningsregnskaber. Revisor 

har til enhver tid adgang til at efterse bogføring, bilag og beholdninger. 

 

 Vedtægtsændringer og indkomne forslag 
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§ 12 Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når forslag herom er 

anmeldt og annonceret på generalforsamlingens dagsorden, ændringer skal vedtages 

med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. 

 Andre forslag vedrørende foreningen, som ønskes behandlet på ordinære eller 

ekstraordinære generalforsamlinger, må være indgået til formanden i skriftlig form 

senest 8 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag kan af generalforsamlingen 

vedtages med simpelt stemmeflertal. 

 

  Medlemmer 

§ 13. Stemmeberettiget og valgbare på generalforsamlingen, er alle aktive og passive 

medlemmer, som er fyldt 18 år, samt forældre eller andre med forældremyndighed 

over et aktivt medlem under 18 år. Der kræves dog, at der i det foregående år er 

betalt kontingent til foreningen, og medlemmet har udfyldt en indmeldelsesblanket. 

 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, dvs. at der ikke kan stemmes via 

fuldmagt. 

 Såfremt medlemmet er i kontingentrestance, og der ikke er truffet aftale om betaling 

af restancen, har medlemmet ikke stemmeret, og kan ikke deltage i aktiviteter i 

foreningen. 

 Som aktive og passive medlemmer kan optages alle, der støtter foreningens formål. 

Der gælder dog særlige aldersbegrænsninger for medlemmer i Kajak-udvalget. Disse 

aldersbegrænsninger er underlagt Dansk Kano- og Kajakforbunds regler. 

 Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. 

 

  Ekstraordinær generalforsamling 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning 

hertil, og en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis mindst 75 

medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt anmoder herom, med angivelse af, hvad der 

ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 

 

  Opløsning og sammenlægning 
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§ 15 Foreningen kan kun opløses, når opløsningen er vedtaget med mindst to tredjedeles 

flertal af de afgivne stemmer, på to hinanden følgende generalforsamlinger. 

Foreningens aktiver bliver fordelt efter generalforsamlingens beslutning, dog således 

at alle midler skal anvendes til at fremme ungdomsarbejde i Odsherred Kommune. 

 Ved sammenlægning/fusion med andre foreninger, træffer bestyrelsen beslutning om 

fremgangsmåden. Foreningens midler overføres til den ny forening. 

 

 

 

 Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 23.11.2015. 

 

 

 Henrik Søborg 

                              Dirigent 

 

 

 

 

 

 

 


