
	  

Vedtægter	  Amager	  Sundby	  KFUM	   	  

Navne	  og	  formål	  

§1	  

Foreningens	  navn	  er	  Amager	  Sundby	  KFUM	  
Hjemsted	  er	  Amager,	  Københavns	  Kommune.	  
Klubben	  er	  stiftet	  2/9	  2012	  

§1b	  

Foreningens	  er	  en	  sammenslutning	  af	  Amager	  HK	  og	  Sundby	  KFUMs	  håndbold	  afdeling	  

§2	  
Foreningens	  formål	  er	  at	  samle	  unge	  mennesker	  om	  idrætten	  og	  anden	  fritidsbeskæftigelse.	  

§3	  
Foreningen	  er	  medlem	  af	  KHF	  og	  underkastes	  KHF’s	  love	  og	  bestemmelser.	  

Og	  er	  medlem	  af	  KFUMs	  idrætsafdeling	  i	  sundbyerne	  

Medlemmerne	  

§4	  

I	  foreningen	  optages	  alle	  aktive	  medlemmer	  over	  7	  år	  samt	  passive	  uden	  aldersbegrænsning.	  	  

§5	  
Seniorer	  betaler	  i	  kontingent	  kr.	  400	  pr.	  kvartal	  forud	  3	  gange	  årligt.	  

Oldies	  betaler	  kr.	  900,00	  pr.	  sæson	  forud.	  	  
Passive	  betaler	  mindst	  kr.	  150,00	  pr.	  år.	  
	  

§5b	  

Aktive	  medlemmer	  der	  kun	  spiller	  oldboys	  eller	  oldgirls	  betaler	  i	  kontingent	  kr.	  900,00	  	  pr.	  år	  forud.	  	  

§5c	  
Hvis	  ikke	  §5b	  overholdes,	  medfører	  det	  at	  den	  pågældende	  spiller	  vil	  blive	  underlagt	  §5	  ned	  øjeblikkelig	  
virkning.	  	  

§6	  

Kontingent	  for	  seniorer	  forfalder	  den	  1/9,	  1/12,1/2	  skal	  være	  betalt	  inden	  månedens	  udgang.	  	  
§6b	  
Kontingent	  for	  kun	  oldboys-‐	  eller	  oldgirlsspillere	  forfalder	  den	  1/8	  og	  skal	  være	  betalt	  inden	  månedens	  

udgang	  	  

§7	  
Hvis	  ikke	  §6	  overholdes	  medfører	  det	  tab	  af	  træne-‐	  og	  spillerettigheder.	  



Disse	  rettigheder	  kan	  kun	  genopnås	  når	  gyldig	  kvittering	  for	  kvartalet	  kan	  fremvises.	  	  

§7b	  

Hvis	  ikke	  §6b	  overholdes	  medfører	  det	  tab	  af	  træne-‐	  og	  spillerettigheder.	  
Disse	  rettigheder	  kan	  kun	  genopnås	  når	  gyldig	  kvittering	  for	  kvartalet	  kan	  fremvises.	  	  

Bestyrelsen	  

§8	  
Generalforsamlingen	  vælger	  en	  bestyrelse	  bestående	  af:	  	  

1	  Formand	  (vælges	  lige	  år)	  

1	  Kasserer	  (vælges	  ulige	  år)	  
1	  Næstformand	  (vælges	  hvert	  år)	  
2	  Bestyrelsesmedlemmer	  (vælges	  hvert	  år)	  

2	  Suppleanter	  (vælges	  hvert	  år)	  	  

Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  selv.	  
På	  generalforsamlingen	  vælges	  desuden	  hvert	  år	  2	  revisorer	  og	  1	  revisorsuppleant	  	  

§8b	  
I	  økonomiske	  anliggender	  tegner	  formand	  og	  kasserer	  i	  fællesskab	  klubben	  udadtil.	  

Oprettelse	  og	  opsigelse	  af,	  såvel	  som	  træk	  på	  klubbens	  konti	  kan	  således	  kun	  ske	  med	  underskrift	  af	  både	  
formand	  og	  kasserer.	  

Stk.	  2	  
Formanden	  kan	  med	  bestyrelsens	  accept	  give	  kassereren	  fuldmagt	  til	  at	  foretage	  træk	  på	  klubbens	  konti	  til	  
dækning	  af	  økonomiske	  forpligtelser	  opstået	  som	  konsekvens	  af	  bestyrelsens	  administrative	  beslutninger.	  

Stk.	  3	  
Når	  der	  på	  en	  generalforsamling	  sker	  personskift	  på	  formands-‐	  eller	  kassererposten	  skal	  der	  snarest	  og	  
senest	  inden	  førstkommende	  bestyrelsesmøde	  overfor	  bank/giro	  gives	  meddelelse	  om	  at	  tegningsret/-‐pligt	  

nu	  er	  overgået	  til	  anden	  person.Meddelelse	  om	  tegningsret/-‐pligt	  skal	  i	  øvrigt	  såfremt	  sådan	  forefindes,	  
foregå	  i	  overensstemmelse	  med	  bank/giro’s	  normale	  praksis.	  	  

§9	  
Bestyrelsesmøde	  afholdes	  når	  det	  er	  påkrævet,	  dog	  mindst	  1	  gang	  hver	  kvartal	  og	  er	  beslutningsdygtig	  når	  

4	  medlemmer	  er	  til	  stede.	  	  

§10	  
Udeblivelse	  fra	  bestyrelsesmøde	  tre	  på	  hinanden	  følgende	  gange	  uden	  anmeldt	  frafald,	  medfører	  at	  
medlemmet	  må	  udtræde	  af	  bestyrelsen	  og	  suppleanten	  indtræder.	  	  

	  

Generalforsamlingen	  	  

§11	  

Generalforsamlingen	  er	  den	  højeste	  myndighed	  i	  alle	  foreningens	  anliggender	  og	  er	  beslutningsdygtig	  



uanset	  de	  mødendes	  antal	  når	  der	  er	  lovligt	  indvarslet.	  Den	  afgør	  ved	  simpelt	  flertal	  de	  forslag	  der	  i	  

overensstemmelse	  med	  dagsordenen	  forelægges	  den,	  dog	  2/3	  af	  alle	  medlemmer	  for	  at	  forandre	  
klubnavnet	  eller	  opløse	  klubben.	  
Dette	  kan	  kun	  lade	  sig	  gøre	  på	  to	  hinanden	  følgende	  generalforsamlinger	  og	  kun	  hvis	  5/6	  af	  de	  fremmødte	  

stemmer	  for.	  
På	  ekstraordinær	  generalforsamling	  afgøres	  det	  ved	  simpelt	  flertal.	  	  

§12	  
Kun	  klubbens	  medlemmer	  der	  er	  fyldt	  16	  år	  har	  adgang	  til	  generalforsamlingen.	  

Kun	  de	  medlemmer	  der	  er	  fyldt	  18	  år	  er	  stemmeberettigede.	  Skriftlig	  fuldmagt	  giver	  dog	  ret	  til	  at	  stemme	  
for	  ikke	  tilstedeværende	  stemmeberettigede	  medlemmer.	  	  

§13	  
Alle	  aktive	  og	  passive	  medlemmer	  der	  er	  fyldt	  18	  år	  der	  kan	  fremvise	  gyldig	  kvittering	  for	  januar	  kvartal	  

samme	  år	  er	  stemmeberettigede	  medlemmer.	  	  

§14	  
Ordinær	  generalforsamling	  afholdes	  1	  gang	  om	  året	  i	  februar	  eller	  marts	  måned	  og	  skal	  indkaldes	  med	  
mindst	  1	  måneds	  varsel.	  

Generalforsamlingens	  dagsorden	  skal	  indeholde	  følgende	  punkter:	  	  

Valg	  af	  dirigent	  
Protokol	  	  

Formandens	  beretning	  
Ungdomsformandens	  beretning	  	  
Regnskab	  	  

Indkomne	  forslag	  	  
Valg	  	  
Fremtidigt	  arbejde	  –	  herunder	  eventuelt	  

Indkomne	  forslag	  skal	  være	  den	  samlede	  bestyrelse	  i	  hænde	  senest	  14	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  	  

§15	  

Hvis	  klubben	  lukker	  tilfalder	  rekvisitter	  og	  penge	  klubbens	  medlemmer,	  men	  skal	  henstå	  i	  mindst	  5	  år.	  	  

§16	  
Revisorerne	  reviderer	  forud	  for	  generalforsamlingen	  regnskabet,	  der	  skal	  være	  godkendt	  af	  bestyrelsen.	  	  

§17	  
Ekstraordinær	  generalforsamling	  kan	  indkaldes	  så	  ofte	  bestyrelsen	  finder	  det	  fornødent	  og	  skal	  indkaldes	  

med	  14	  dages	  varsel	  eller	  når	  1/6	  af	  klubbens	  medlemmer	  indgiver	  ønske	  herom.	  	  

Spillerne	  	  

§18	  
Klubbens	  medlemmer	  skal	  varetage	  klubbens	  interesser	  i	  hallerne	  og	  må	  ikke	  skade	  klubbens	  omdømme,	  
hvis	  dette	  overtrædes	  kan	  medlemmet	  idømmes	  karantæne	  og	  i	  skærpede	  tilfælde	  udelukkes	  fra	  klubben.	  	  



Denne	  §	  varetages	  af	  bestyrelsen.	  	  

§19	  

Spillerne	  skal	  altid	  møde	  til	  kamp	  i	  klubbens	  spilledragt.	  	  

§20	  
Hvis	  en	  spiller	  udebliver	  fra	  trænings-‐/turneringskamp	  uden	  først	  at	  have	  meldt	  afbud	  kan	  vedkommende	  
idømmes	  en	  spilledags	  karantæne.	  I	  gentagelsestilfælde	  kan	  karantænen	  skærpes.	  Denne	  §	  varetages	  af	  

bestyrelsen.	  	  

§21	  
Alle	  seniorspillere	  er	  forpligtet	  til	  med	  forvarsel	  at	  yde	  pligtarbejde.	  Turneringsvagt	  er	  også	  pligtarbejde.	  	  
Udeblivelse	  medfører	  en	  bøde	  på	  kr.	  75,00.	  	  

1.	  gang	  en	  turneringsvagt	  ikke	  møder	  op,	  er	  bøden	  kr.	  75,00	  +	  1	  spilledags	  karantæne	  +	  indkaldelse	  til	  nyt	  

pligtarbejde	  	  

2.	  gang	  en	  turneringsvagt	  ikke	  møder	  op,	  er	  bøde	  på	  kr.	  150,00	  +	  2	  spilledages	  karantæne	  +	  indkaldelse	  til	  
nyt	  pligtarbejde.	  Bøderne	  vil	  blive	  lagt	  oven	  i	  kontingentet.	  	  

	  


