Vedtægter
RANDERS FREJA MOTION LOVE
§1
Klubbens navn er Randers Freja Motion, stiftet den 26. august 1981. Dens logo er et trekløver, der
er accepteret af hovedbestyrelsen for Randers Sportsklub “Freja”.
§2
Klubbens formål er at dække alle medlemmernes behov for motion gennem dyrkelse af forskellige
motionsformer samt gennem udbygning af almindeligt klubliv.
§3
Klubben kan optage medlemmer af begge køn. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens
kasserer inden den 20. i den sidste måned af kontingentperioden. Overtræder et medlem klubbens
love eller udviser medlemmet en opførsel, der gør den pågældende uværdig til fortsat at stå som
medlem af klubben, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at den pågældende
ekskluderes af klubben. I tiden indtil generalforsamlingen, hvor det pågældende medlem har ret til
at møde frem, er medlemmet afskåret fra at udøve sine medlemsrettigheder. I mindre graverende
tilfælde kan bestyrelsen idømme vedkommende en karantæne.
§4
Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse.
§5
Kontingentåret er fra 1. januar til 31. december. Kontingent erlægges helårsvis forud. Bestyrelsen
fastsætter de forskellige kontingenter. Ved ændring i kontingentsatserne skal bestyrelsen orientere
medlemmerne herom skriftligt, og med mindst 1 måneds varsel. 1 måneds kontingentrestance
medfører tab af pågældendes medlemsrettigheder. Ved tab af medlemsret på grund af
kontingentrestance, betales udover fuld kontingent for genindmeldelsesåret, et indmeldelsesgebyr
på 50 kr.
§6
Klubbens medlemmer er underkastet de til enhver tid givne love og bestemmelser givne af Dansk
Idræts Forbund og de specialforbund, som klubben til enhver tid måtte være medlem af. Der
hjemles klubben adgang til at søge adkomst til beværternæring på stærke drikke.
§7
Stk. 1

Klubbens ledelse forestås af en bestyrelse, som repræsenterer klubben ifølge det i § 7, stk. 8 om
arbejdsområder anførte. Bestyrelsen tegner klubben med hensyn til foretagne handlinger og skal
arbejde for at udføre de beslutninger, som vedtages af bestyrelsen eller på generalforsamlingen.
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Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær.
Herudover består bestyrelsen af 3 andre medlemmer.
Ingen person må beklæde mere end en bestyrelsespost.
Stk. 3

På den ordinære generalforsamling vælges hvert andet år henholdsvis 3 personer og 4 personer.
Valgene foretages ved afstemning, og gælder for 2 år ad gangen.
Hvis formanden og kassereren ved efterfølgende generalforsamling er på valg samtidig, og begge
ønsker at nedlægge deres mandat, kan generalforsamlingen tillade, at et af mandaterne forlænges
til næste generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen om, hvilket af mandaterne der skal
forlænges, aftales indbyrdes mellem formanden og kassereren. Hvis foranstående bliver aktuelt,
byttes ved kommende generalforsamlinger om på valg af antal medlemmer.
Der vælges desuden 2 suppleanter, der vælges skiftevis ulige og lige år, således at suppleanter i sit
1. år er 2. suppleant og i sit 2. år er 1. suppleant. Dvs. i tilfælde af supplering indtræder 1. suppleant
i bestyrelsen. Herefter er 2. suppleanten at betragte som 1. suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer, hvis funktionstid er 2 år med valg skiftevis ulige og lige
år samt en revisorsuppleant, som vælges for et år.
Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3
medlemmer er til stede, og når det kan dokumenteres, at fraværende medlemmer er gjort bekendt
med mødets afholdelse.
Stk. 6

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder
inden for klubben.
Stk. 7

Bestyrelsen kan for bl.a. at fremme kommunikationen og samarbejdet med myndighederne og
byens erhvervsliv samt løsning af opgaver af større omfang og rækkevidde nedsætte udvalg, der
med ansvar over for bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning i alle spørgsmål vedrørende
de enkelte opgavers gennemførelse, som falder indenfor rammerne af vedtagne budgetter og givne
retningslinjer.
Stk. 8

Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende det sportslige arbejde, f.eks. træningsophold,
sammenkomster, sponsorer, rejser og rekvisitter, samt om klubbens administration, herunder
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fastlæggelse af kontingent, regnskab, ansøgning om medlems‐ og lokaletilskud samt økonomiske
dispositioner.
Stk. 9

Klubbens midler anbringes i et pengeinstitut dels på konti for den løbende drift og dels på særlige
konti for midler til disposition for særlige formål, som kræver særskilt beslutning i bestyrelsen. Det
skal fremgå af klubbens regnskab, hvilke konti, der kategoriseres som løbende og særlige.
Klubbens kasserer har fuldmagt til at disponere over de løbende konti. I kassererens fravær
(sygdom, udtræden af bestyrelsen el.lign.) overføres fuldmagten midlertidigt til formanden.
Anvendelse af midlerne til særlige formål kræver godkendelse/underskrift af klubbens kasserer og
klubbens formand. I fald disse 2 personer er i familie eller nær beslægtede skal
godkendelse/underskrift foretages af klubbens kasserer og et uvildigt bestyrelsesmedlem.
Stk. 10

Klubben repræsenteres inden for DAF og SIKR, af hvilke den er medlem, af den pågældende
formand eller stedfortræder.
§8
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som denne lov foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar
måned.
Indvarsling til generalforsamling og meddelelse om dagsorden skal bekendtgøres med mindst 14
dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for hver ordinær generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg ifølge § 7
6. Eventuelt
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagens
behandlingsmåde og stemmeafgivning. Kun medlemmer af klubben kan deltage i dens
generalforsamling. Medlemmer over 18 år har stemmeret, dog kun efter 3 måneders medlemsskab.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemme flertal. Står stemmerne lige,
bortfalder forslaget. Til lovændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Ved alle valg, hvor flere end der vælges, er bragt i forslag, og ved afgørelse om eksklusion, skal
afstemningen ske skriftligt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller
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når mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer indsender begæring herom til bestyrelsen
med opgivelse af forhandlingsemne.
§9
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
§ 10
Som medlem af bestyrelsen er man fritaget for grundkontingent.
§ 11
Klubben kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer stemmer for dens beståen.
§ 12
Ved opløsning af klubben overgår dens eventuelle formue og øvrige værdier til Samvirkende
Idrætsklubber i Randers (SIKR).
§ 13
Nærværende lov træder i kraft den 11. februar 2020 og bygger på loven fra klubbens stiftelse den
26.august 1981 med efterfølgende ændringer, senest den 9. februar 2016.

Vedtaget den 11. februar 2020
RANDERS FREJA MOTION
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