KFUM Fodbold
Randers
Vedtægter af 3. april 2018

§ 1. Navn:
KFUM Fodbold, Randers Stiftet den 20. maj 1920. Hjemmehørende i Randers Kommune.

§ 2. Formål:
Foreningens formål er at fremme den sportslige aktivitet i gode og sunde rammer, samt at
medvirke til udbredelsen af det kristne budskab for medlemmerne.

§3. Medlemskab:
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer af begge køn. Passive
medlemmer har ikke stemmeret. Ind og udmeldelser skal ske skriftligt til klubbens ledelse.

§ 4: Udelukkelse:
Medlemmer skal, i et og alt, rette sig efter foreningens vedtægter samt øvrige love og
bestemmelser, der til enhver tid er givne af DIF, samt de specialforbund, som foreningen er
medlem af. Overtræder et medlem disse vedtægter eller de, af bestyrelsens, givne forskrifter,
eller udviser medlemmet en opførsel, der gør den pågældende uværdig til fortsat at stå som
medlem i foreningen, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at den pågældende
ekskluderes. I tiden indtil generalforsamlingen, hvortil det pågældende medlem har ret til at
møde frem og tale sin sag, er medlemmet afskåret fra at udøve sine medlemsrettigheder. I
mindre graverende tilfælde, kan bestyrelsen idømme medlemmet en karantæne.

§ 5: Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer kan kun udnævnes af en enig bestyrelse.
Æresmedlemmer udnævnt af den tidligere hovedforening, forbliver æresmedlemmer i de
selvstændige afdelinger (fodbold og håndbold) uanset tilhørsforhold.

§ 6: Kontingent:
Kontingentet, der følger regnskabsåret, og betales forud for hvert halvår, fastsættes af
bestyrelsen, for såvel aktive og passive medlemmer. Ved ændringer i kontingentsatserne skal
bestyrelsen meddele medlemmerne det ved opslag i klublokale/cafeteriet, samt på
foreningens hjemmeside eller sociale medier. Det skal ske med 1 måneds varsel.
To måneders kontingentrestance medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 7: Ledelse:
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen.
1. Bestyrelsen består af en formand, en sekretær, en kasserer og yderligere minimum to
medlemmer, hvoraf den ene udpeges som næstformand. Der afholdes minimum et
møde pr. kvartal.
2. Bestyrelsens medlemmer vælges, for to år af gangen, på den ordinære generalforsamling. I ulige år: Formanden. I lige år: Sekretær og kasserer. Øvrige medlemmer
afgår på skift, hvert anden år. Herudover vælges, for et år ad gangen, to suppleanter.
Genvalg kan finde sted.
Kun medlemmer kan indvælges i bestyrelsen.
3. Udtræder, i valg perioden, enten formand, sekretær eller kasserer af bestyrelsen,
indtræder den suppleant der fik flest stemmer ved generalforsamlingen. Denne sidder
herefter til næste ordinære generalforsamling, der så foretager valg for en evt.
resterende periode. Udtræder imidlertid mere end en af de ovennævnte bestyrelsesmedlemmer samtidig, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
4. Foreningens regnskaber revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der
vælges for et år af gangen. Valget foretages på generalforsamlingen.
5. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er først beslutningsdygtig, når
flere end halvdelen af medlemmerne er til stede og de fraværende medlemmer er gjort
bekendte med mødets afholdelse.
Bestyrelsen tegnes af formand eller kasserer.
Bestyrelsen kan udstede prokura, samt nedsætte udvalg til at varetage særlige
opgaver.
6. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, og vigtige
begivenheder indenfor dens arbejdsområder.
7. Bestyrelsen træffer beslutninger vedr. diverse forhold, såsom deltagelse i turneringer,
repræsentation indenfor forbund og unioner. Udtræden af KFUM’s Idrætsforbund kan
dog kun ske ved en generalforsamling.
Bestyrelsen forestår engagement af trænere og personale og den daglige
administration. Herunder opkrævning af kontingenter, regnskab, den daglige drift og
ansøgning af diverse tilskud, bl.a. i henhold til folkeoplysningsloven og lokale
bestemmelser.
8. Bestyrelsen træffer beslutninger om indgåelse af aftaler vedr. holdfællesskab,
deltagelse i overbygninger og lign. på det sportslige område.

§ 8: Generalforsamling:
A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
B. Ordinære generalforsamlinger afholder hvert år i februar måned.
C. Indvarsling sker med minimum 14 dages varsel, via opslag i klubhuset og på sociale
medier.
D. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 15. januar.
E. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlægning af regnskab samt årets budget
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

F. Det reviderede regnskab, der skal foreligge skriftligt, skal ligges frem til gennemsyn
i klubhuset, senest 24 timer før generalforsamlingen afholdes.
G. Dirigenten afgør, med bindende virkning, alle spørgsmål angående behandling og
afstemningsmåder.
H. Samtlige beslutninger og samtlige valg afgøres almindeligt stemmeflertal,
medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i vedtægterne.
I. I tilfælde af stemmelighed, ved valg til bestyrelsen, foretages der omvalg mellem de
pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages der lodtrækning.
J. Afstemning skal, såfremt ét medlem ønsker det, foretages skriftligt.
K. Ved alle valg hvor flere end en kandidat er bragt i forslag, samt ved afgørelser om i
eksklusion, skal afstemning ske skriftligt.
L. Kun medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.
M. Medlemmer over 18 år har stemmeret, dog først efter 3 mdrs. Medlemskab.
N. Kun medlemmer over 18 år er valgbare, dog først efter 3 mdrs. Medlemskab.
O. Forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret, med én stemme pr. barn.
P. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, hvis flere end
halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det.
Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom flere end 1/6 af
de stemmeberettigede skriftligt har fremsendt motiveret dagsorden til bestyrelsen.
Senest 6 uger efter modtagelsen af et sådant krav, skal bestyrelsen foranledige, at
der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes senest 10
dage efter begæringens modtagelse.

Q. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som ved indkaldelse til
ordinær generalforsamling.

§ 9: Regnskab:
Regnskabsåret er fra 1.1 – 31.12

§10: Foreningens opløsning:
Foreningen kan ikke opløses, såfremt minimum 20 medlemmer stemme for dens beståen.
I tilfælde af opløsning, tilfalder foreningens midler KFUM’s Idrætsforbund i Danmark, der skal
hensætte formue m.v., så den er til rådighed for en evt. nyoprettet KFUM Fodbold, Randers
forening hjemmehørende i Randers, indenfor de efterfølgende 5 år. Såfremt der ved udløbet af
omtalte periode på 5 år ikke er oprettet en ny KFUM Fodbold, Randers forening i Randers,
tilfalder formue m.v. Randers KFUM Håndbold. Såfremt Randers KFUM Håndbold ikke
eksisterer på det givne tidspunkt, tilfalder formue m.v. KFUM & K i Randers.

Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 3. april 2018

____________________
Søren Frank, formand

