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Nuværende tekst Forslag til ny tekst 
 
§ 3. Tilhørsforhold: 
 
Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund 
(DAF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) 
under Danmarks Idræts Forbund (DIF) samt 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) 
og er underlagt disses love. 
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Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 
§ 8. Valg til bestyrelse og økonomiudvalg: 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 
formand, næstformand, økonomiansvarlig, 
sekretær, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 
suppleanter, der dog ikke har stemmeret. 
 
Bestyrelsen er i perioden mellem 
generalforsamlingerne foreningens øverste 
politiske og økonomiske myndighed, og skal som 
sådan fastlægge den overordnede kurs for 
foreningens drift og udvikling. Den daglige drift 
varetages primært af foreningens forskellige 
udvalg (se § 9). 
 
Økonomiudvalget består af den 
økonomiansvarlige samt 2-3 medlemmer, der 
alle vælges for 1 år ad gangen. Udvalget styrer 
foreningens daglige økonomi, og skal via kritiske 
analyser give input til bestyrelsen ift. styring, 
budgettering og prioritering af foreningens 
midler. 
 
Bestyrelsen udpeger en idrætschef med ansvar 
for foreningens trænings- og 
konkurrenceaktiviteter. Idrætschefen deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret, med 
mindre vedkommende samtidig er valgt som 
medlem af bestyrelsen. 
 
I ulige år er formand og sekretær på valg, og i 
lige år næstformand og økonomiansvarlig. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer og de to 
suppleanter vælges alle for et år ad gangen, dog 
således, at man først vælger 
bestyrelsesmedlemmerne, og derefter evt. 
suppleanter. De to revisorer vælges begge for et 
år ad gangen. 
 

 
§ 8. Foreningens ledelse: 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 
formand, næstformand, økonomiansvarlig, 2 
bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter, 
der har møderet men ikke stemmeret i 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen er i perioden mellem 
generalforsamlingerne foreningens øverste 
politiske og økonomiske myndighed, og skal som 
sådan fastlægge den overordnede kurs for 
foreningens drift og udvikling. Den daglige drift 
varetages primært af foreningens forskellige 
udvalg og arbejdsgrupper (se § 9). 
 
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære 
generalforsamling således: 
Formand vælges i lige år for en toårig periode. 
Næstformand og økonomiansvarlig vælges i 
ulige år for en toårig periode. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
vælges alle for en etårig periode. 
 
På den ordinære generalforsamling vælges 
desuden 2-3 medlemmer for en etårig periode til 
et økonomiudvalg, der under ledelse af den 
økonomiansvarlige styrer foreningens daglige 
økonomi og via kritiske analyser skal give input 
til bestyrelsen ift. styring, budgettering og 
prioritering af foreningens midler. Der vælges 
endvidere 2 revisorer for en etårig periode. 
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 



 
§ 9. Valg af diverse udvalg: 
 
Der findes under bestyrelsen en række udvalg af 
forskellig karakter. Udvalgene er inddelt i 
idrætslige udvalg, kommunikative udvalg og 
arrangementsudvalg. 
 
En aktuel oversigt over udvalgene, hvem der 
sidder i udvalgene og kriterierne for udvalgene 
kan man altid finde på klubbens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen har mandat til at oprette og 
nedlægge udvalg, dog skal deres virke have en 
minimums levetid på 6 måneder, og 
nedlæggelse af udvalg skal varsles ca. 4 uger 
før. 
 
Underudvalgene har overordnet set to slags 
medlemmer: 

 Medlemmer som automatisk er en del af 
udvalget på grund af anden virke i 
klubben. 

 Medlemmer som bliver særligt udpeget til 
at være en del af udvalget. 

 
Medlemmerne udpeges af bestyrelsen for et år 
ad gangen, umiddelbart efter afholdelse af 
generalforsamlingen. Såfremt der sker utidig 
afgang midt i perioden, udpeges en ny person til 
at sidde resten af perioden indtil næste 
generalforsamling, eventuelt efter indstilling af 
resten af udvalget. 
 
Bestyrelsen skal hvert år op til 
generalforsamlingen udarbejde/revidere en 
opgavebeskrivelse for alle udvalg. Udvalgene 
vælger selv hvordan det vil organisere sig, og 
hvordan de vælger at løse deres opgaver. Hvert 
udvalg får tildelt et budget, som udvalget selv 
forvalter. 
 
Udvalgene fordeler selv arbejdsopgaver internt i 
gruppen på første møde efter 
generalforsamlingen. Bestyrelsen underrettes af 
udvalgets kontaktperson efterfølgende. En 
eventuel omfordeling af arbejdsopgaver 
undervejs i perioden sker internt i udvalget, med 
efterfølgende underretning til bestyrelsen. 
 
 
 

 
§ 9. Udvalg og arbejdsgrupper: 
 
Bestyrelsen kan til varetagelse og drift af 
foreningens opgaver og aktiviteter nedsætte 
udvalg og arbejdsgrupper.  
 
Bestyrelsen er ansvarlig for at beskrive opgaver 
og rammer for arbejdet i sådanne udvalg og 
arbejdsgrupper.  
 
Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer 
kontaktpersoner til de respektive udvalg og 
arbejdsgrupper, som hver især ligeledes blandt 
sine medlemmer udpeger en kontaktperson til 
bestyrelsen. 
 
Alle udvalg og arbejdsgrupper er underlagt de 
budgetmæssige rammer, som er fastlagt af 
foreningens generalforsamling og bestyrelse. 
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 



 
§ 15. Opløsning: 
 
Foreningen kan opløses, når dette vedtages på 
en ordinær generalforsamling samt en 
ekstraordinær generalforsamling afholdt tidligst 4 
uger efter og senest 6 uger efter den ordinære 
generalforsamling. Vedtagelsen skal ske på 
begge generalforsamlinger med mindst ¾ af de 
afgivne stemmer. 
 
Ved opløsning tilfalder evt. aktiver andre 
idrætslige formål efter generalforsamlingens 
beslutning efter simpelt flertal. 
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Foreningen kan opløses, når dette vedtages på 
en ordinær generalforsamling samt en 
ekstraordinær generalforsamling afholdt tidligst 4 
uger efter og senest 6 uger efter den ordinære 
generalforsamling. Vedtagelsen skal ske på 
begge generalforsamlinger med mindst ¾ af de 
afgivne stemmer. 
 
Ved opløsning tilfalder eventuelle aktiver andre 
almenvelgørende eller almennyttige foreninger 
med idrætslige formål efter generalforsamlingens 
beslutning efter simpelt flertal. 
 
Forslagsstiller: Jakob Juul Rasmussen 
 

 


