
 
Solrød Fodbold Club 
 
Vedtægter 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

 Klubbens navn er Solrød Fodbold Club. Klubben har hjemsted i Solrød kommune. 

  

§ 2 Formål 

 Foreningen har til formål: 

• at styrke medlemmernes færdigheder i fodbold. 
 

• at samle medlemmerne i kammeratligt samvær i klubbens regi som 
folkeoplysende forening i Solrød kommune. 
 

• at fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i 
foreningen og det lokale samfund. 
 

• at udvikle gode og sunde vaner til et sundt og aktivt liv. 

  

§ 3 Medlemmer 

Stk. 1 Enhver kan søge optagelse i klubben som aktivt eller passivt medlem. 

Stk. 2 Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside. 

Stk. 3 Udmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside.  

Stk. 4 Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen og offentliggøres på en generalforsamling 
eller ved en større festlig lejlighed i klubbens regi. 

Stk. 5 Medlemmer skal respektere de af bestyrelsen fastsatte retningslinier og reglementer i 
såvel lokaler, på boldbanerne som på rejser, der foregår i klubbens regi. 

Bestyrelsen kan udelukke/ekskludere et medlem eller træner, som ved sin opførsel 
skader boldklubbens virke.  

Stk. 6 Beskadigelse på rekvisitter, inventar o. lign., såfremt bestyrelsen finder handlingen 
bevidst, medfører erstatningspligt. 

Stk. 7 Overtrædelse af forhold nævnt under stk. 5 og 6 kan af bestyrelsen straffes med 
midlertidig udelukkelse fra klubben eller i gentagelsestilfælde med eksklusion af 
klubben. 

Stk. 8 Såfremt et medlem ekskluderes af bestyrelsen, kan vedkommende medlem dog 
forlange, at eksklusionen behandles på førstkommende ordinære generalforsamling, når 
skriftlig anmodning herom indgives til klubbens formand senest 1 måned inden 
generalforsamlingen.  

Stk. 9 Ønsker et ekskluderet medlem optagelse i klubben, kan dette ske, såfremt det kan 
vedtages på den næstfølgende ordinære generalforsamling, hvor afstemningen sker 
efter reglerne i § 5. 
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§ 4 Kontingent 

Stk. 1 Kontingentet opdeles i 2 opkrævninger: 

Udendørs forårssæson der dækker perioden 1. januar til 30. juni. 

Udendørs efterårs sæson der dækker perioden 1. juli til 31. december. 

Indendørskontingent kan opkræves separat eller sammen med udendørs 
efterårskontingentet.  

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, dog i portioner af minimum 50 kr.  

Udendørskontingentet betales forud og opkræves automatisk i januar og juli 

Stk. 2 Æresmedlemmer kan være kontingentfrie efter godkendelse af generalforsamlingen. 

Medlemmer der er aktive i bestyrelsen, afdelingsformænd, trænere, holdledere kan 
være kontingent fri i forhold til deres arbejde. Disse kan såfremt de ikke selv er aktive 
overdrage 'kontingentfriheden' til et aktivt medlem af deres familie.  

Uanset antallet af poster i klubben kan der kun oppebæres et styk kontingentfrihed pr. 
medlem. 

Omkring holdledere og trænere er definitionen at et 3-, 5- , 8- eller 11 mandshold 
består af max to trænere og en holdleder. Yderligere påsætning kan vurderes til 
kontingentfrihed af bestyrelsen.    

Stk. 3 Ved for sent indbetalt kontingent kan det pågældende medlem blive pålagt at betale et 
gebyr, som opkræves sammen med den efterfølgende opkrævning/rykker. Er et 
medlem i restance i mere end 2 måneder fra første betalingsfrist, kan den 
medlemsansvarlige slette pågældende medlem og medlemmet kan først optages igen, 
når det skyldige beløb er betalt.   

Bestyrelsen kan udelukke spillere, der er i restance, fra træning og kampe.  

Stk. 4 Et medlem, der er slettet af medlemslisten på grund af restance, kan på ny optages i 
klubben, når gælden er indfriet. 

  

§ 5 Generalforsamling 

Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 30/4 i Solrød kommune og indkaldes med 
mindst 14 dages varsel gennem opslag på klubbens hjemmeside. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Fremlæggelse af Formandens beretning. 

4. Forelæggelse af revisionspåtegnet regnskab. 

5. Forelæggelse af budget, herunder forslag til fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisorer. 

10. Eventuelt. 

Stk. 3 Møderet og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 16 år 
og som ikke er i restance med kontingentet. 

Stk. 4 Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forælder/værge, der således har 
stemmeretten. 

Stk. 5  Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt meddelt et andet medlem.  

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
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Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivning sker ved 
håndsoprækning. Blot et medlem kræver det, skal afstemning dog ske skriftligt. 

Alle afstemninger vedr. eksklusion skal ske skriftligt. 

Ændringer i klubbens love kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Jvf. i 
øvrigt § 10. 

Stk. 7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 15/2. 

Stk. 8 Ikke medlemmer kan med bestyrelsens tilladelse overvære generalforsamlingen dog 
uden tale- og stemmeret.  

  

§ 6 Bestyrelse og forretningsudvalg 

Stk. 1 Klubben ledes af en bestyrelse og et dagligt forretningsudvalg. 

Forretningsudvalget er en del af og refererer direkte til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af: 

Formand 

Næstformand 

3 bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

De sportslige ansvarlige godkendes af den valgte bestyrelse og er efter godkendelse 
akkrediteret bestyrelsen dog uden stemmeret. 

Bestyrelsens suppleanter kan efter evt. indstilling fra bestyrelsen deltage i 
bestyrelsesmøder dog uden stemmeret. 

Personer til følgende poster vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen: 

På lige årstal vælges: 

 Næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer 

På ulige årstal vælges: 

 Formand samt 1 bestyrelsesmedlem 

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.  

Hvis personerne ikke kan findes/vælges på generalforsamlingen, bemyndiges 
bestyrelsen til at godkende personer, der efter indstilling fra forretningsudvalget kan 
besætte eventuelle ledige funktionsformands poster.  

Bestyrelsen kan desuden nedsætte diverse udvalg efter behov.  

Stk. 2 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år samt forældre/værge til medlemmer 
under 18 år. 

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.  

Dog skal enten formanden eller næstformanden være til stede. 

Ved eventuel afstemning er i tilfælde af stemmelighed formandens, eller ved dennes 
fravær næstformandens stemme afgørende. 

Afstemninger sker mellem de fremmødte valgte medlemmer, og intet medlem har mere 
end 1 stemme. 

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet.  

Stk. 4 Formanden udarbejder dagsorden og leder forhandlingerne. Over hvert 
bestyrelsesmøde og generalforsamling udfærdiges et referat. 

  

§ 7 Økonomi 

Stk. 1 Tegningsberettiget for foreningen er formand eller næstformand i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem.  

Den samlede bestyrelse i forening. 
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Bestyrelsen kan udpege en forretningsfører til at lede og administrere den daglige drift - 
dette skal tiltrædes af den samlede bestyrelse.  

Forretningsføreren kan kun tegne foreningen sammen med et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 2 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med almindeligt gældende god 
regnskabsskik. 

Forud for regnskabsaflæggelse på generalforsamlingen skal regnskab og status 
godkendes af klubbens revisor og forsynes med dennes underskrift. 

Stk. 3 Sponsoraftaler, hermed menes alle former for økonomiske støtte, gaver o. lign., kan 
kun indgås med bestyrelsens accept og skal udfærdiges på et af bestyrelsen udarbejdet 
kontraktformular. 

  

§ 8 Klubaktiviteter 

Stk. 1 Alle arrangementer, der sker i klubbens navn såsom rejser, stævner, lotterispil o. lign., 
skal godkendes af bestyrelsen forud for arrangementets afholdelse. 

Stk. 2 Indbefatter arrangementer nævnt under stk. 1 økonomiske anliggender, skal der 
samtidig med indberetningen til bestyrelsen forelægges et budget, ligesom der efter 
arrangementets afholdelse skal forelægge et regnskab. 

Overskuddet fra et sådant arrangement tilfalder klubben som helhed, medmindre andet 
er aftalt med bestyrelsen. 

  

§ 9  Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når det finder det 
nødvendigt. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 50 af de stemmeberettigede 
medlemmer skriftligt anmoder herom. 

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 
uger efter, at anmodning herom med motiveret dagsorden er modtaget af bestyrelsen.  

På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke behandles andre forslag end de i 
dagsordenen nævnte forslag.  

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal med mindst 14 dage indvarsles gennem klubbens 
hjemmeside og hvis bestyrelsen vurderet det nødvendigt, elektronisk til samtlige 
medlemmer. 

  

§ 10 Opløsning af klubben 

Stk. 1 Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning indkaldt 
generalforsamling. 

Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer (jvf. § 5 stk. 3, 4 og 5) 
skal være til stede og deraf skal mindst 5/6 af de afgivne stemmer være for opløsning. 

Stk. 2 Såfremt der ikke er fremmødt det tilstrækkelige antal stemmeberettigede medlemmer, 
indkaldes til ny generalforsamling med samme varsel som ved ordinær 
generalforsamling, hvor beslutningen da kan tages uanset de fremmødtes antal, dog 
med majoritet, som nævnt i stk. 1. 

Stk. 3 Såfremt der er fornødent flertal for opløsning af klubben, tages der bestemmelse om 
anvendelse af klubbens formue. 

Beslutning herom kræver simpelt flertal. 

Formuen må kun gives til idrætslige formål. 

Klubbens arkiv overdrages til Solrød kommunes lokalhistorisk forening. 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 20. december 2021 


