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§ 1. Klubbens navn, hjemsted, formål, klubfarver og klublogo. 
 

Klubbens navn er Jægerspris Idræts Klub. Dens hjemsted er Frederikssund kommune. 

Klubbens formål er at virke for fremme af fodboldspil og andre boldspil på turneringsniveau samt på 
breddeplan for såvel ungdom som senior, således at der i forbindelse hermed skabes rammer for 
medlemmernes sociale behov og samvær, for fællesskab og trivsel. 

Klubben er og skal være medlem af Dansk Boldspil Union (DBU), DBU Sjælland, Dansk Idræts Forbund, 
DGI, DHF og Frederikssund Idrætsråd, og andre organisationer, hvis det udøvede boldspil 
nødvendiggør dette. 

Klubbens officielle farver er rød og hvid. 

Klubbens logo er et skjold. 

Klubben og dens enkelte medlemmer skal efterleve disse organisationers love og bestemmelser.  

 
§ 2. Medlemmer, rettigheder, pligter, kontingent, eksklusion. 
 

Klubben kan optage både aktive og passive medlemmer. 

Indmeldelse sker skriftligt ved brug af klubbens indmeldelsesblanket. 

Optagelse af umyndige medlemmer kræver forældre-/værgesamtykke. 

Medlemskontingent og betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. 

Det er medlemmets pligt selv at sørge for kontingentets rettidige betaling i overensstemmelse med 
bestyrelsens beslutninger. 

Bestyrelsen kan slette et medlem, der står i restance med 3 måneders kontingent, og den pågældende 
kan ikke optages på ny, før restancen er betalt. 

Udmeldelse kan alene ske skriftligt til klubbens kasserer og til udgangen af et kvartal. For meget betalt 
kontingent tilbagebetales ikke.  
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Trænere, bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer og andre efter bestyrelsens beslutning kan opnå 
kontingentfrihed. 

Klubbens bestyrelse kan fastsætte nærmere detaljerede regler for indmeldelse, kontingentbetaling og 
udmeldelse. 

Hvis et medlem modarbejder klubbens interesser eller på anden måde opfører sig upassende, kan 
bestyrelsen til enhver tid udelukke medlemmet enten for bestandigt eller for et bestemt tidsrum.  

Bestyrelsens beslutning kan af den pågældende indankes for den førstkommende ordinære general-
forsamling.  

 
§ 3. Klubbens organer. 
 

Klubbens opgaver varetages af 

- Klubbens ordinære generalforsamling 
- Klubbens bestyrelse 
- Klubbens forretningsudvalg 
- Klubbens eventuelle stående udvalg 

 
§ 4. Ordinær generalforsamling. 
 

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger denne vedtægt foreskriver, den højeste myndighed i 
alle klubbens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i marts. 

Indkaldelse til generalforsamling sker gennem klubbens officielle hjemmeside, klubbens officielle 
facebookside, klubbladet eller områdets lokalaviser - efter bestyrelsens valg - senest 21 dage før dens 
afholdelse. 

Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalfor-
samlingens afholdelse.  
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Modtagne forslag skal optages på dagsordenen. 

Dagsorden samt revideret driftsregnskab og status bekendtgøres senest 7 dage før generalforsam-lin-
gens afholdelse ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. 

Stemmeret har alle medlemmer, der på generalforsamlingsdagen er fyldt 18 år, og som har været 
medlem af klubben i 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forældre til medlemmer under 18 år, som ikke selv er medlemmer, kan deltage i generalforsamlingen 
med taleret og ret til at afgive én stemme pr. barn. 

Ved alle generalforsamlinger er simpel stemmeflerhed afgørende, med mindre denne vedtægt udtrykke-
ligt angiver noget andet. 

Valgbarhed til bestyrelsen, har alene de, der har været medlem af klubben i mindst seks måneder, og 
som ikke har kontingentrestance.  

Til belysning af specifikke sager kan bestyrelsen indkalde ikke medlemmer, der kan opnå taleret.  

Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen med tale og stemmeret. 

 
 
§ 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent og to stemmetællere.  

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse. 

4. Kassereren 
a. aflægger regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
b. forelægger budget for det kommende år til godkendelse.  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af  
a. Formand for to år (lige år) 
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b. Kasserer for to år (ulige år) 
c. En ungdomsformand (hvert år) 
d. Et bestyrelsesmedlem for to år (ulige år) 
e. Et bestyrelsesmedlem for to år (lige år) 
f. To bestyrelsessuppleanter for to år (lige år) 
g. En revisor for to år (ulige år)  
h. En revisor for to år (lige år) 
i. En revisorsuppleant for et år  

7. Eventuelt  

 
 
§ 6. Generalforsamlingens ledelse. 
 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 
forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre denne vedtægt udtrykkeligt 
forskriver nogen andet. 

Dirigenten bestemmer selv afstemningsmetoden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem 
afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne 
optages i det omgang dirigenten bestemmer det. 

 
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling. 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 
medlemmer fremsætter begæring skriftligt herom til bestyrelsen, ledsaget af dagsorden.  

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat 
overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse med dagsorden til 
den ekstraordinære generalforsamling skal ske med 14 dages varsel på en af de måder, som er 
foreskrevet vedrørende den ordinære generalforsamling. 
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§ 8. Klubbens bestyrelse, sammensætning, myndighed og opgaver. 
 

Bestyrelsen er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. 

Klubbens bestyrelse skal mindst bestå af 5 personer, formand, kasserer, ungdomsformand og 2 øvrige 
medlemmer.   

Formanden leder bestyrelsesmøderne. Suppleanter må deltage, men uden stemmeret. Ved eventuel 
stemmelighed tæller formanden stemme for 2. 

Bestyrelsen kan inden et års udgang træffe beslutning om, at antallet af medlemmer fra næste års 
generalforsamling udvides med 2 eller multipla heraf, dog altid kun for 1 år af gangen. 

Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens øvrige 
beslutninger. 

Bestyrelsen kan tage beslutning om holdsamarbejdsaftaler med andre klubber. 

Fusion og overbygningsaftaler kræver en generalforsamlingsbeslutning med mindst ¾ af de afgivne 
stemmer for forslaget. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver, og bestyrelsen fastsætter selv antallet 
af medlemmer og udvalgets kompetence. 

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet eller 
når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen.  

 
 
§ 9. Klubbens forretningsudvalg, sammensætning og opgaver. 
 

Forretningsudvalget (FU) består af formand, kasserer og ungdomsformand. Afgår et 
forretningsudvalgsmedlem i perioden, vælger bestyrelsen et nyt medlem af egen kreds. 

FU har blandt andet følgende opgaver: 

- varetage klubbens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens 
beslutninger 

- sikre budgettets overholdelse og tilvejebringe budgettal efter anmodning for den øvrige bestyrelse 
- kontrollere og sikre, at besluttede aktiviteter fremmes og tidsterminer herfor overholdes 
- tilrettelægge bestyrelsens mødeaktivitet og optage referat, der fordeles til bestyrelsesmedlemmer 
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- forberede modtagne emner og sager til behandling i bestyrelsen 
- repræsentere klubben indadtil ved medlemmers særlige dage, og udadtil ved myndigheder, 

foreninger, organisationer med mere. 

FU holder møder efter behov.  

 
 
§10. Klubbens udvalg. 
 

Klubbens faste stående udvalg er: 

Seniorudvalget (klubbens formand altid deltager og formand for udvalget) 

Ungdomsudvalget (klubbens ungdomsformand altid deltager og formand for udvalget) 

Kvindeudvalg (et bestyrelsesmedlem altid deltager og formand for udvalget) 

Bane- og materieludvalg (et bestyrelsesmedlem altid deltager og formand for udvalget) 

Fest- og eventudvalg (et bestyrelsesmedlem altid deltager og formand for udvalget) 

Trænerudvalg (et bestyrelsesmedlem, der ikke er træner i klubben, altid deltager og formand) 

Børneudvalg (klubbens ungdomsformand altid deltager, men aldrig formand) 

Udvalgene har hver mindst 3 valgte medlemmer, og bestyrelsen fastsætter selv de respektive udvalgs 
kompetence, sammensætning og opgaver. Udvalgene refererer til bestyrelsen. 

 
 
§11. Tegningsret. 
 

Klubben tegnes af forretningsudvalget. 

Ved daglige økonomiske dispositioner af almindelig karakter underskrives af kassereren, der også har 
bemyndigelse til at etablere aftaler med banker om netadgang til brug ved nødvendige betalinger. 

I alle sager, der angår køb og salg af fast ejendom, pantsætning samt optagelse af lån tegnes klubben af  
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forretningsudvalget i forening efter vedtagelse på i bestyrelsen eller på en generalforsamling. 

Bestyrelsen kan på særlige områder tildele medlemmer skriftlig legitimation til at disponere indenfor 
angivne rammer. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. 

Klubben hæfter alene med egen formue. 

Der påhviler ikke det enkelte medlem eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 
 
§12. Regnskab. 
 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal inden den 10. februar afgive driftsregnskabet for det foreliggende år og status pr. 31. 
december til revisorerne. 

Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
forsynet med revisorernes påtegning. 

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen 
ved opslag i klubhuset.  

 
 
§13. Revision. 
 

På den ordinære generalforsamling vælges på skift for 2 år ad gangen 2 revisorer og en 
revisorsuppleant. 

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at 
beholdninger er til stede, samt tage stilling til om de dispositioner, der er foretaget i årets løb, er i 
overensstemmelse med vedtægterne, og de er rimelige og forsvarlige. 

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 
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Hver af revisorerne og bestyrelsen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 
§14. Vedtægtsændringer. 
 

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
er for forslaget, og vedtægtsændringerne er offentliggjort i indkaldelsen.  

 
§15. Klubbens opløsning. 

Klubben kan kun opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to af hinanden 
følgende generalforsamlinger.  

I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen tilfalde idrætsmæssige formål i den før 2007 kaldte 
Jægerspris kommune.  

 
 

 

 

 

 

 

 


