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VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS STUDENTER VOLLEY 
 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 19. september 2018 
 
 
 

§1. Klubbens navn er Københavns Studenter Volley (KSV) og er hjemmehørende i 
Københavns Kommune.   

 
 
 
§2.  Klubbens formål er at tilbyde studerende og andre muligheden for at spille volleyball på 

turneringsplan. 
 
 
 
§3.  Medlemskab af Københavns Studenter Volley kan opnås ved betaling af 

medlemskontingent for den pågældende sæson.  
 
§3a.  Et hvert aktiv medlem har ret til at blive i klubben, hvilket vil sige, at klubben kun 

optager nye aktive medlemmer såfremt, der er plads på holdene. Det er dog en 
forudsætning at man forholder sig aktivt til klubbens tryout og har deltaget i en 
væsentlig del af et holds træninger i den foregående sæson. 

 
§3b.  Medlemmerne kan efter at have været aktive medlemmer, blive passive medlemmer 

hvis dette sker i direkte forlængelse af aktivt medlemskab. Passive medlemmer har 
fortrinsret til at blive aktive medlemmer i klubben frem for ikke-medlemmer. Passive 
medlemmer kan stemme på generalforsamlingen og være med i bestyrelsen. Passive 
medlemmer betaler nedsat kontingent som fastsættes på generalforsamlingen.  

  
 
 
§4.  Kontingent fastsættes hvert år på Københavns Studenter Volley ordinære 

generalforsamling. 
 
 
 
§5.  Betaling af kontingent kan ske på to måder. Der kan ske betaling i én rate for både 

efterårssæson og forårssæson. Endvidere kan der ske betaling af kontingent i to rater 
for respektive efterårssæsonen og forårssæsonen. Bestyrelsen fastsætter 
forfaldstidspunktet for indbetaling af kontingent for aktive medlemmer, passive 
medlemmer og ikke medlemmer. 
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§6.  Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider 

mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine 
medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på 
at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion skal 
afgørelsen godkendes på førstkommende generalforsamling med samme majoritet som 
ved vedtægtsændringer.  

 
 
 
§7.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær 

generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af fjerde kvartal. Adgang til 
generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte 
indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan 
stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og 
således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.  

 
stk.2: Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel med skriftlig 
meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle 
indkomne forslag. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med 
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslag som ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest fire uger 
før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  
 
 
 

§8.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  
 

1) Valg af dirigent og referent.  
2) Formandens beretning for det forløbne år.  
3) Kassererens beretning for det forløbne år.  
4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
5) Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.  
6) Fastlæggelse af kontingent og budget.  
7) Behandling af indkomne forslag.  
8) Valg af bestyrelse jf. § 11  
9) Valg af to revisorer.  
10) Eventuelt.  
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§9.  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer kvalificeret 
majoritet – jf. § 14 og § 15. Under punktet ”Eventuelt” kan der ikke træffes 
beslutninger. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. Såfremt 3 medlemmer 
kræver det, skal afstemningen foretages skriftligt. 

 
 
 
§10.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor 
bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. Om nødvendigt kan 
kontigentfastsættelsen ændres på en ekstraordinær generalforsamling.  

 
 
§11.  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. 

Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående 
opgaver. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter. 

o Formand – vælges i lige år og for 2 år 
o Kasserer – vælges i ulige år og for 2 år 
o Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanterne for 1 år. 
o To evt. tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 
o Tre evt. fire bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 

 
Der kan ske genvalg på alle poster. 

 
 

§11a.  Såfremt formand eller kasserer stopper før endt valgperiode, vælger bestyrelsen en ny 
formand eller kasserer blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Denne 
nye formand eller kasserer er på efterfølgende generalforsamling til genvalg for resten 
af den i § 11 nævnte periode. Såfremt der ikke kan findes en formand eller kasserer 
blandt den siddende bestyrelse eller suppleanter afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling hvor den manglende formand eller kasserer vælges.  

 
 
 
§12.  Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren. I alle sager, der angår køb, salg 
eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden eller 
kassereren og et ekstra bestyrelsesmedlem i forening. København Studenter Volley 
hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der 
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påhviler ikke personlig hæftelse til medlemmer eller bestyrelse af København Studenter 
Volley. 

 
§12a.  Kassereren og formanden står for varetagelse af foreningens formue, herunder 

indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren og formanden kan 
hver for sig råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til 
foreningens konti, samt indgå aftale herom. 
 

§12b. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for 
de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser 
med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue.  
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§13.  Foreningens regnskabsår er 1/7 – 30/6. Regnskabet skal forelægges den ordinære 

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og 
underskrift.  

   
 
 
§14.  Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 
 
 
 
§15.  Klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke, 
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte 
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.   

 
 
 
§16 Eventuel formue ved opløsning tilfalder en organisation eller forening, som aktivt 

arbejder for at udbrede kendskabet til dansk volleyball. Beslutning herom træffes på 
den opløsende generalforsamling med 2/3 flertal. Opnås et sådant flertal ikke tilfalder 
en evt. formue DVBF under forudsætning af at formuen øremærkes til kids- eller 
ungdomsvolleyball.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ ____________________________ 
Dirigent: Referent:  


