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Hjørring Floorball 
 

 

Vedtægter for Hjørring Floorball 

 

§ 1 Klubbens navn: 

 Klubbens navn er Hjørring Floorball. 

 

§ 2 Klubbens hjemsted: 

 Klubben er hjemmehørende i Hjørring Kommune. 

 

§ 3 Klubbens formål: 

Klubbens hovedformål er at udbrede kendskabet til floorball, og samle alle floorball 

interesserede i Hjørring Kommune samt tage vare på bredde såvel som elite. Klubben 

skal deltage i turneringer på alle niveauer, fremme kammeratskab, integration samt 

sammenhold på tværs afhold og køn, og for alle medlemmer. 

 

§ 4 Organisationsforhold: 

 Klubben skal være medlem af Dansk Floorball Union. 

 

§ 5 Medlemskab: 

 5.1  Klubben er åben for alle. 

5.2  Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan til 

enhver tid ekskludere en træner eller anden form for leder efter 

afstemning i bestyrelsen og med flertal. 

 

§ 6 Udmeldelse: 

 6.1  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. 

6.2  Udmeldelsen træder i kræft ved skriftlig bekræftelse fra et 

bestyrelsesmedlem såfremt man ikke er i økonomisk restance. Dette 

kan kun bekræftes skriftligt fra klubbens kasser. 
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§ 7 Ordinær Generalforsamling: 

7.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og 

der indkaldes med minimum 30 dages varsel. Dette sker ved opslag i 

alle klubbens lokaler, hjemmesider o. lign. 

7.2 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg af ordstyrer/dirigent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag og budget for kommende år. 

6. Fastsættelse af kontingenter. 

7. Valg i henhold til vedtægterne. 

8. Eventuelt. 

7.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og kan kun 

ske skriftligt med underskrift fra mindst to afsendere. 

7.4 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal. 

7.5 Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives 

af dirigenten og formanden. 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling: 

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt herfor, eller når mindst 1/4 af det samlede medlemsantal 

stiller skriftligt anmodning herom bilagt dagsorden. Dette sendes til 

formanden. 

8.2 Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen 

senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages 

varsel ved opslag på alle klubbens spillesteder samt hjemmeside o.lign. 
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§ 9 Valg: 

9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år i henhold 

til den danske myndighedslov. 

9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af ikke mindre 

end 3 personer. 

9.3 Der vælges bestyrelse ved 2 år ad gangen. Bestyrelsen har ret til at 

ansætte kasserer, der ikke har sæde i selve bestyrelsen. 

9.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

9.5 Ved forfald i utide, indtræder den på generalforsamlingen valgte 

suppleant. 

9.6 Generalforsamlingen vælger I revisor samt en suppleant, der afgår 

skiftevis hvert år. 

9.7 Alle på valg er gældende for 2 år ad gangen. 

 

§ 10 Afstemninger: 

10.1 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 

2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne. 

10.2 Alle aktive medlemmer over 15 år har møde-og stemmeret. Dog 

bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance eller 

anden form for økonomisk restance. Denne afgørelse træffes suverænt 

af klubbens kasser. Er medlemmet under 15 år har forældrene/værge i 

stedet stemmeret. 

10.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

10.4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot ét medlem 

stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer 

tælles ikke for gyldige. 

10.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til §7.3, kan 

komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke 

ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet. 
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§ 11 Bestyrelsen: 

11.1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben og repræsenterer 

denne i alle foreningens forhold. 

11.2 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer for 

nedsatte udvalg. Der skal som minimum nedsættes et udvalg for 

ungdom, senior, sekretariat og aktivitet. En repræsentant fra disse 

udvalg har sæde i bestyrelsen. 

11.3 Bestyrelsen er en beslutningsdygtig, når mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer er til stede inkl. formanden eller næstformand. 

11.4 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog 

kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning i personsager. 

11.5 Alle bestyrelsesmøder skal afholdes ved personligt fremmøde. Der kan 

ikke afholdes møder via offentlige eller lukkede medier eller via Skype 

o.lign. 

11.6 Optræder eller handler et bestyrelsesmedlem eller formand imod eller 

udenom klubbens formål, retningslinjer og på anden vis optræder 

illoyalt og i strid med klubbens regler, skal der indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling om hvorvidt det pågældende medlem 

skal ekskluderes.  

Generalforsamlingen skal varsles i tide og det pågældende medlem har 

ret til at blive informeret om generalforsamlingen. 

 

§ 12 Udvalg: 

12.1 Til at varetage de daglige praktiske opgaver, nedsætter bestyrelsen 

efter eget skøn, det nødvendige antal udvalg. Udvalget kan besættes af 

alle med tilknytning til klubben. 

 12.2 Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer. 

 12.3 Bestyrelsen udpeger ungdomstrænere samt godkender holdledere. 

12.4 Bestyrelsen udpeger klubbens øvrige trænere samt godkender 

holdledere. 

12.5 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang 

med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser. 

12.6 Der skal indhentes børneattester på alle trænere og holdledere. Dette 

varetages af formanden eller kasseren. 
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§ 13 Ad Hoc udvalg: 

13.1 Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige 

kortere varende opgaver. 

13.2 Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og 

udarbejder retningslinjer for disse. 

13.3 Ad hoc udvalget kan besættes af folk med tilknytning til klubben. 

 

§ 14 Medlemspligter: 

14.1 Klubbens medlemmer er underkastet de for klubben til enhver tid 

gældende vedtægter, retningslinjer samt bestemmelser. 

14.2 Overholdes eller efterkommes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen 

udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i klubbens aktiviteter 

indtil forholdene er bragt i orden. I særligt grove forhold kan der 

foretages en eksklusion (§ 18). 

 

§ 15 Tegningsret: 

15.1 Klubben tegnes af formanden samt kassere. Fuldmagter og økonomiske 

dispositioner kræver for at være gyldige underskrift af formand og 

kassere. 

15.2 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån eller 

anden form for kredit kræver en godkendelse af på en 

generalforsamling samt underskrift fra et flertal af bestyrelsen. 

15.3 Klubben hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og udvalg samt 

medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved et lovligt 

trufne beslutninger og afgørelser. 

 

§ 16 Kontingenter: 

16.1 Kontingenter fastsættes på en generalforsamling efter indstilling fra 

bestyrelsen. 

16.2 Restancer i kontingenter ud over I måned fra forfaldsdato, medfører 

automatisk karantæne fastsat af kasserer, indtil restancen er slettet. 

Klubben kan til enhver tid tilbageholde et medlems spillelicens såfremt 
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der er restance eller på anden måde indkræve værdier som er ejet af 

klubben. F.eks. spilletøj, udstyr o. lign. 

16.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage 

et medlem for kontingent og andre udgifter. Denne beslutning tages 

suverænt af bestyrelsen ved flertal. 

16.4 Alle kontingenter og gebyrer til klubben er forfaldne ved 

præsentationen. 

 

§ 17 Regnskab & revision: 

17.1 Regnskab følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en 

status. 

17.2 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt næste års budget 

til godkendelse på generalforsamlingen. 

17.3 Bestyrelsen har ret til at lade den praktiske del af bogføringen varetages 

af en person udenfor klubben. 

17.4 Revision af regnskabet skal være forelagt senest d. 14.marts i henhold 

til kommunens lovgivning på området. 

17.5 Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde på grundlag af 

retningslinjer godkendt af generalforsamlingen. 

17.6 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at 

der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på klubbens 

diverse konti, herunder bank og giro konti, hvis sådan en eksisterer. 

 

§ 18 Eksklusion: 

18.1 En enig bestyrelse (flertal) kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel 

ekskludere medlemmer, der efter bestyrelsen udviser grov optræden, 

eller dennes optræden kan skade klubbens omdømme. Det kræves dog, 

at sagen bliver behandlet efter en høring fra alle implicerede parter 

inden der træffes beslutning herom. Denne høring skal foretages af 

minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Er formanden ikke til stede til 

denne høring, skal formanden underrettes enten skriftligt eller 

telefonisk. 

18.2 En enig bestyrelse kan ekskludere medlemmer, der beviseligt arbejder 

til skade for klubben. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 

mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusionen. 
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Vedkommende skal. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Have 

lejlighed til at fremhøre sit forsvar overfor bestyrelsen. 

18.3 I tilfælde af overtrædelse af § 18.1 og § 18.2 indkaldes der til 

ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusionen prøves. 

 

§ 19 Vedtægtsændringer: 

19.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg 

og medlemmer. 

19.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne 

stemmer herfor på generalforsamlingen. 

19.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens 

endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i klubbens 

vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige 

myndigheders krav, uden at ss 19.2 behøves af være opfyldt. 

 

§ 20 Klubbens opløsning: 

20.1 Opløsning af klubben kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling stemmer for. 

20.2 Generalforsamlingen skal samtidig træffe afgørelse om afvikling af 

klubbens eventuelle faste ejendom samt overskydende midler, som 

indstilling fra bestyrelsen, tilfalder almennyttige idrætslige formål i 

Hjørring Kommune. 

20.3 Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af klubben, 

herunder nødvendige møder, information til alle relevante parter og 

andre myndigheder. 


