LOVE FOR VIBORG FODSPORTS FORENING AF 1896

§ 1.
Navn og formål
Foreningens navn er Viborg Fodsports
Forening (V.F.F.).
Foreningen er stiftet 1. april 1896 og har til
formål at virke for udbredelse af legemlig
idræt.
§ 2.
Medlemmer
Foreningen består af aktive og passive
medlemmer.
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, trænere,
ledere og andre med officiel tilknytning til
klubben, er automatisk passive medlemmer.
Alle medlemmer over 16 år har stemmeret på
foreningens generalforsamling.
Kun aktive medlemmer har ret til at deltage i
foreningens
idrætstræning
og
stævner
(turneringskampe).
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver
uberygtet person.
Nægter bestyrelsen at optage nogen som
medlem, kan vedkommende forlange sagen
behandlet på den førstkommende generalforsamling.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og
er gældende fra førstkommende kvartals
begyndelse.

§ 4.
Kontingent
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.
Al kontingent betales forud. Kontingentet be
tales 2 gange årligt for aktive medlemmer, for
passive 1 gang årligt.
Aktive medlemmer har almindeligvis gratis
adgang til at overvære kampe, hvor VFF er
enearrangør. Undtagelser herfra bekendtgøres
når disse forekommer.
Bestyrelsen kan opkræve et ekstraordinært
kontingent, når den finder anledning dertil,
ligesom bestyrelsen kan fritage et medlem for
at betale kontingent.
§ 5.
Restancer
Når et medlem skylder 1 rates kontingent, skal
kassereren opfordre vedkommende til at betale
inden 8 dages ophør. Følges opfordringen ikke,
ophæves pågældendes medlemsret.
Et såkaldt slettet medlem kan først genoptages
efter at have betalt sin gæld til foreningen.
VFF kan tilbageholde et medlems spilletilladelse indtil det skyldige kontingent er indbetalt.
§ 6.

§ 3.
Emblem
Foreningen har til mærke "V.F.F." og et rundt
grønt/hvidt emblem påtrykt en trekant, hvor
initialerne "V.F.F." indgår i et hvidt trekløver,
samtidig med at der rundt i kanten er en
indskrift med "Viborg Fodsports Forening
1896".

1.
2.
3.
4.
5.

Foreningens organer
Generalforsamlingen
Bestyrelsen
Seniorudvalg
Ungdomsudvalg
Andre udvalg

02/03/15

LOVE FOR VIBORG FODSPORTS FORENING AF 1896
§ 7.
Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes en gang
årligt, ordentligvis i februar måned.
Ekstraordinær
generalforsamling
sammenkaldes så ofte, bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig
begæring herom med angivelse af dags-orden.
Enhver generalforsamling skal med mindst 14
dages varsel bekendtgøres i de lokale blade
samt ved opslag foreningens klublokale.
Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i
foreningens klublokale.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden
mindst
8
dage
før.
En
ordinær
generalforsamling er kun beslutningsdygtig,
når enten 1/4 af det stemmeberettigede
medlemmer eller 15 sådanne er mødt. Skulle
en indvarslet generalforsamling ikke være
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen senest 14
dage efter, indvarsle til ny generalforsamling,
der da altid er beslutningsdygtig. På den
ordinære generalforsamling skal følgende
dagsorden benyttes:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog fordres for lovændringer at 2/3 af
de fremmødte stemmeberettigede stemmer
derfor.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog
skal skriftlig afstemning finde sted, blot et
stemmeberettiget medlem forlanger det.
Det på generalforsamlingen passerede indføres
i foreningens forhandlingsprotokol, der
underskrives
af
dirigenten
og
2
bestyrelsesmedlemmer. De på en general-

forsamling vedtagne lovændringer skal
oplæses og indføres i forhandlings-protokollen.
§ 8.
Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse forestås af en
bestyrelse, der består af 6-10 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og
valgene gælder for 2 år. Formanden og indtil 4
bestyrelsesmedlemmer
vælges
på
generalforsamlinger afholdt på lige årstal og
indtil 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på
generalforsamlinger afholdt på ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet der
udpeges en kasserer, en formand for
seniorudvalg, en formand for ungdomsudvalg,
en sekretær.
Det påhviler formanden at sammenkalde til
bestyrelsesmøder og lede forhandlingerne ved
samme, samt at foranledige foreningens
korrespondance ført på en forsvarlig måde,
ligesom han i påkommende tilfælde træffer en
foreløbig afgørelse.
I formandens fravær overtager næstformanden
ovennævnte funktioner.
Bestyrelsen har pligt til at kontrollere
kassereren og eventuelt suspendere ham. I
tilfælde af suspension skal bestyrelsen
omgående
indkalde
til
ekstraordinær
generalforsamling.
Kassereren lader kontingent opkræve.
Han fører en medlemsliste og foranlediger
foreningens
regnskab
ført
forsvarligt.
Væsentlige udbetalinger må kun finde sted, når
regningerne er attesteret af den af bestyrelsen
hertil særlig bemyndigede eller af formanden.
Kassereren er til enhver tid ansvarlig for de

ham betroede midler. Beholdninger over kr.
1.000,00 indsættes i bank sparekasse.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over
bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5
medlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed
er
formandens
stemme
afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv
sin dagsorden.
§ 8a.
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening
med to bestyrelsesmedlemmer eller af fem
bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 9.
Seniorudvalg
Seniorafdelingen ledes af seniorudvalget, der
består af afdelingsformanden og holdlederen
for hvert af de seniorhold, som tilmeldes i
turnering. Formandens valg sker som i §8 beskrevet.
Holdlederne vælges mellem en turneringsafslutning og den nye turnerings begyndelse
af afdelingsformanden i samråd med det
enkelte hold. Holdlederne skal godkendes af
bestyrelsen.
§ 10.
Ungdomsudvalg
Ungdomsafdelingen, der omfatter såvel drenge
som piger, ledes af ungdomsudvalget, der
består af formanden og lederne af afdelingerne
i de respektive årgange.
Formandsvalg sker som i § 8 beskrevet.
Lederne vælges af bestyrelsen og godkendes af
generalforsamlingen. Valgene gælder for 1 år.
Udvalget supplerer sig med holdledere og
andre, der alle skal godkendes af bestyrelsen.
Eventuelle suppleanter udpeges af bestyrelsen.

§ 11.
Udvalgenes funktioner
Udvalgene leder de sportslige anliggender og
fører kontrol med, at lovene for de
organisationer
og
sammenslutninger,
foreningen er medlem af, overholdes.
Udvalgene udfører bestyrelsens beslutninger
og fremsætter forslag til bestyrelsen.
Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen.
§ 12.
Andre udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse
af særlige opgaver.

§ 13.
Suppleanter, fanebærer og revisorer
På hver ordinær generalforsamling
vælges en suppleant til bestyrelsen med
en funktionstid på 2 år. I tilfælde af at
supplering bliver nødvendig, indtræder
den først valgte suppleant.
Hvert ulige år vælges på den ordinære
generalforsamling en fanebærer og hvert lige
år en suppleant for denne.
Hvert år vælges på den ordinære
generalforsamling, efter indstilling fra
bestyrelsen, to revisorer hvoraf en er
registreret eller statsautoriseret.
§ 14.
Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet
afgives til revisorerne med 8 dages varsel
senest
8
dage
før
den
ordinære
generalforsamlings afholdelse.
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§ 15.
Ordensregler
Foreningens medlemmer er underkastet de af
bestyrelsen til enhver tid givne anordninger
samt love og bestemmelser givne af de forbund
og unioner, foreningen er eller bliver medlem
af.
Ethvert medlem, der bevisligt omgår
foreningens love, modarbejder foreningen eller
på anden måde skader denne, kan af
bestyrelsen ekskluderes af foreningen, dog kan
vedkommende
forelægge
bestyrelsens
beslutning
for
den
førstkommende
generalforsamling til endelig afgørelse.
Utilbørlig omgang med foreningens ejendele
medfører erstatningsansvar efter bestyrelsens
skøn. Kun foreningens medlemmer og gæster
har ret til at benytte foreningens lokaler og
redskaber.
Nøgle til lokalerne udleveres efter bestyrelsens
afgørelse
kun
til
bestyrelsesog
udvalgsmedlemmer samt trænere og inspektør.

§ 17.
Andre bestemmelser Hvor intet andet er
foreskrevet i nærværende lov, træffer
bestyrelsen den fornødne afgørelse.
Lovene
er
ændret
generalforsamlingerne:

jf.

det

på

den 24. januar 1991,
den 1. februar 1996,
den 5. februar 1998,
den 11. februar 1999 og
den 8. februar 2001 vedtagne.
den 7. februar 2002 vedtagne
den 5. februar 2003 vedtagne
den 4. februar 2004 vedtagne
den 5. marts 2012 vedtagne
den 26. februar 2015 vedtagne
Viborg, 26/2-2015
Arne Augustinussen, formand
Niels Erik Laursen, kasserer

§ 16.
Foreningens ophævelse
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en i
den anledning indvarslet generalforsamling,
hvor
mindst
2/3
af
foreningens
stemmeberettigede medlemmer møder, og
hvor mindst 3/4 af disse stemmer derfor. I
tilfælde af foreningens ophævelse, overgår
overskydende midler, som måtte stamme fra
udlodning fra en spillehal, til andre velgørende
almennyttige formål, eller tilbageføres til
tilladelsesindehaveren (Spillehal). Eventuelle
overskydende midler derudover tilfalder VFF’s
venner.

Knud Petersen, best. medlem
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