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§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted 
 

1.1. Klubbens navn er Idrætsklub VIKING, primært for dem med hørenedsættelse.   
 

1.2. Klubbens er stiftet den 23. februar 1965. 
 

1.3. Klubbens hjemsted er Vejle Kommune med Region Syddanmark som virkefelt. 
 

1.4. Klubben er medlem af følgende:  
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) 
Parasport Danmark (Para) 
Ellers sørger bestyrelsen for medlemskab af andre organisationer/forbund. 

 
  

§ 2. Formål 
 

2.1. Klubbens formål er at fremme elite- og breddeidrætten, primært for dem med 
hørenedsættelse. 

 
2.2. Klubbens formål er, at samle medlemmerne i alle klubbens virkefelter og på alle 

måder være dem til gavn kulturelt og socialt. 
 
 

§ 3. Medlemskab 
 

3.1. Som aktivt medlem kan alle optages i klubben, hvor der også opnås DDI andel hos 
Danske Døve-Idrætsforbund. 
 

3.2. Et tidligere medlem der er slettet på grund af restance, kan kun optages som 
medlem igen mod, at betale det skyldige beløb. 
 

3.3. Medlemmer er forpligtet til at følge klubbens love og de af hovedbestyrelse og 
nedsatte udvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og regler. 
 

3.4. Æresmedlemmer kan udnævnes efter enstemmig vedtagelse af den samlede 
hovedbestyrelse. 

 
 

§ 4. Indmeldelse 
 
4.1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. 

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten være underskrevet af 
dennes forældre eller værge. 
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§ 5. Udmeldelse 
 
5.1. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest 1 måned varsel før en ny 

sæsons begyndelse, dvs. enten d. 01. juni eller d. 01. december. 
 
5.2. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk 

mellemværende med klubben. 
 
 

§ 6. Kontingenter 
 

6.1. Kontingentsatserne fastsættes på den ordinære generalforsamling eller ved et 
eventuelt 2/3 flertal på et gyldigt medlemsmøde for afdelingen med 
hovedbestyrelsens samtykke. Opnås der ikke enighed mellem hovedbestyrelsen og 
den pågældende afdeling, skal det afgøres på den ordinære generalforsamling.  

 
6.2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af klubbens hovedbestyrelse.  

Kontingent er hel årlig. Kontingentet opkræves via mail fra kassereren. 
 
 

§ 7. Restance 
 
7.1. Ved kontingentrestancer udover 1 måned er medlemmet ikke startberettiget. Der 

stilles vedkommende en mail/brev med opfordring til at betale det skyldige 
kontingent inden 14 dage. 

 
7.2. Hvis kontingentet ikke er betalt i henhold § 7.1, bliver vedkommende slettet som 

medlem. Derudover bliver man sat på restancelisten hos DDI og andre forbund. 
 
 

§ 8. Eksklusion 
 
8.1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel 

strider mod klubbens vedtægter, retningslinjer eller medlemmet på særlig grov 
måde har tilsidesat sine medlemspligter. 

 
8.2. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, 

inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse. 
 

8.3. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende 
generalforsamling og at sagen sættes på dagsorden som særligt punkt. En 
generalforsamling afgøres af en eksklusion kræver samme majoritet som ved 
ændring af klubbens vedtægter - jvf. § 17. 

 
 
 
 



 
3 

§ 9. Generalforsamlingen 
 

9.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. 

 
9.2. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel via 

mail/sociale medier inkl. VIKING´s og DDI´s hjemmeside. 
 
9.3. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer samt hvem 

hovedbestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens medlemmer, som 
ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 

9.4. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være 
indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen 
med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er hos medlemmernes i 
hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
 

9.5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 
antal. 

 
 

§ 10. Dagsorden for ordinær generalforsamling 
 
10.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 
 

1. Valg af: 
a. Dirigent 
b. Referent 
c. 2 stemmetællere 

2. Optælling af medlemmerne 
3. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år 
4. Årets priser 
5. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelse 3 eller 5: 

a. Formand    (hvert år) 
b. Næstformand    (ulige år) 
c. Kasserer    (lige år) 
d. 1. hovedbestyrelsesmedlem  (ulige år) 
e. 2. hovedbestyrelsesmedlem  (lige år) 
f. 1-2 suppleant(er)   (hvert år) 

9. Valg af 2 medlemmer til valgkomitéen  (ulige og lige år) 
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  (hvert år)  
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§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v. 
 
11.1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af 

hovedbestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver 
vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og 18. 

 
11.2. Valgbare til hovedbestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret – 

jvf. § 9. stk. 3. 
 

11.3. Valgbare til hovedbestyrelsesposten som kasserer er medlemmer, der er fyldt 18 år 
og har stemmeret - jvf. § 9. stk. 3. 
 

11.4. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn 
om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. 
 

11.5. Afstemning foretages ved håndsoprækning eller, hvis et medlem forlanger det, 
skriftligt. 

 
11.6. Der skal føres protokol over generalforsamlingen og underskrives af dirigenten og 

referenten. 
 
 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling 
 
12.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og 

skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt over for hovedbestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af 
det emne, som ønskes behandlet. 

 
12.2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de 
samme bestemmelser for den ordinære generalforsamling. 

 
 

§ 13. Hovedbestyrelsen 
 

13.1. Klubben ledes af en hovedbestyrelse bestående af en formand, en næstformand og 
en kasserer og/eller to 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 

13.2. Formanden repræsenterer klubben indadtil og udadtil og leder alle 
hovedbestyrelsesmøder og er bemyndiget til sammen med kassereren at hæve og 
omsætte klubbens midler. 
 

13.3. Der skal være et flertal af medlemmer med hørenedsættelse. 
 

13.4. Hovedbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 
enkeltstående opgaver. 
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13.5. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
13.6. Klubbens hovedbestyrelse og idrætsledere har tavshedspligt og må ikke udtale sig 

om drøftelser, behandlinger eller personlige sager fra hovedbestyrelsesmøderne. 
Der skal henvises til mødernes referat. Bliver dette ikke overholdt betragtes 
vedkommende som udtrådt og henvises til § 13.10. og § 13.11. 

 
13.7. Kassereren bør have kendskab til regnskabsføring og er sammen med 

hovedbestyrelsen ansvarlig for regnskabet. Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

13.8. Hovedbestyrelsen udarbejder på skiftevis referater fra hovedbestyrelsesmøder og 
varetager klubbens korrespondance. 

 
13.9. Hovedbestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden eller 

på forlangende af et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmer. Disse møder er 
beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af hovedbestyrelsen er tilstedet og hvor 
samtidig formanden eller i hans fravær næstformanden er tilstedet. 
 

13.10. Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, så tiltræder næstformanden til 
førstkommende generalforsamling. 
 

13.11. Afgår andre medlemmer af hovedbestyrelsen, konstituere hovedbestyrelsen sig selv 
ved, at udpege et medlem blandt medlemmerne indtil den kommende 
generalforsamling. 
 

13.12. Udebliver et medlem af hovedbestyrelsen fra 3 på hinanden flg. møder uden lovligt 
frafald, betragtes vedkommende som udtrådt. 

 
 

§ 14. Valgkomité 
 
14.1. Generalforsamling vælger en valgkomité på mindst 2 medlemmer, der har til 

opgave at udarbejde en indstilling til valget af hovedbestyrelse på den følgende 
generalforsamling. 

 
14.2. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen kan ske ved indstilling fra såvel 

valgkomiteen, medlemmerne som hovedbestyrelsen, og skal være foretaget senest 
4 uger før generalforsamling. I tilfælde af, at der ikke opstilles et tilstrækkeligt antal 
kandidater, kan yderligere opstilling finde sted på generalforsamlingen. 
 

14.3. Hvis et medlem, der er opstillet til en hovedbestyrelsespost, ikke kan være til stede 
ved generalforsamlingen, kan der indhentes fuldmagt fra pågældende person. 
Fuldmagten skal udleveres til dirigenten, som undersøger, om den er gyldig med 
angivelse af dato og underskrift. 
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§ 15. Udvalgene 
 

15.1. Hovedbestyrelsen beslutter hvilke udvalg, der skal oprettes, herunder idrætsgrene. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege ledere/udvalg til nye aktiviteter m.m. 

 
15.2. Udvalgenes opgave er primært at ordne alt det praktiske omkring træning og 

stævner i samarbejde med hovedbestyrelsen. 
 

15.3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc et udvalg efter behov. 
 
 

§ 16. Tegningsret 
 
16.1. Klubbens tegnes af formanden og kassereren eller et hovedbestyrelsesmedlem. 
 
16.2. Ved ansættelseskontrakter tegnes dette af formanden alene. 
 
16.3. Ved økonomiske dispositioner tegnes dette af kassereren. 
 
 

§ 17. Vedtægtsændringer 
 
17.1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 

§ 18. Opløsning 
 

18.1. Klubben kan opløses ved beslutning på 2 ordinære generalforsamlinger med mindst 
1 års mellemrum og hvis der er 4/5 flertal af de fremmødte medlemmer. 
 

18.2. Klubbens midler skal ved opløsning opbevares af Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) 
efter aftale indtil det igen lykkes at genrejse klubben. 

 
 

§ 19. Gyldighed 
 

19.1. Foranstående love er senest ændret på generalforsamlingen den 23. marts 2019 og 
træder i kraft fra samme dato 

 
 
Dato: 24.03.2019 

 
 
______________________________  
Daniel Vest    
Dirigent 


