VEDTÆGTER
Idrætsklubben "Aalborg Freja's" Fond
Stiftet 19. november 1992
§ 1. NAVN:
Idrætsklubben Aalborg Freja’s Fond.

§ 2. HJEMSTED:
Idrætsklubben Aalborg Freja
Vestre Fjordvej 15
9000 Aalborg.

forslagene.
Forslag til ændring af servitutter skal være fondsbestyrelsen i hænde senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2
§ 6 kan kun ændres via vedtagelse på 2 af hinanden føl- gende
Sportslige generalforsamlinger.

§ 3. STIFTET:

§ 10. OPLØSNING AF FONDEN :

På generalforsamlingen den 19. november 1992.

Fonden kan kun opløses, såfremt “Idrætsklubben Aalborg Freja”
opløses og da efter “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” regler
herom.

§ 4. FORMÅL:
Give økonomisk støtte til formål i Aalborg Freja, som vil
gavne og inspirere såvel ungdoms- som seniorafdelinger samt
rammerne i og omkring klubben.

§ 5. FONDENS KONSOLIDERING:
Opbygges af overskuddet fra driften af cafeteriet samt via
indtægtsgivende aktiviteter.

§ 6. FONDENS FORMUE:
Fondens formue skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og
helst i samarbejde med en investeringsafdeling i et
pengeinstitut, efter en risikovurdering. Såfremt fondens
bestyrelse fravælger samarbejde med en investeringsafdeling,
skal formuen stå i kontanter og/eller stats- og/eller
realkreditobligationer. Fondens formue kan ikke bruges og/eller
stilles som sikkerhed.

§ 7. FONDENS BESTYRELSE:
Bestyrelsen skal bestå af 5 personer, der alle skal være
medlem af klubben.
Formand og kasserer udpeges af Freja’s hovedbestyrelse. De
3 øvrige skal være formanden og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer af Idrætsklubben Aalborg Freja.
Ved møder skal der føres protokol.
Bestyrelsen kan indkaldes efter behov.
Beslutninger sker ved simpel flertal.

§ 8. REGNSKAB:
Aflægges på Idrætsklubben Aalborg Freja’s årlige økono- miske
generalforsamling.
Skal revideres af klubbens revisor.
Der skal føres regnskab for de tilgåede og uddelte beløb, som
nævnt i § 12.

§ 9. ÆNDRING AF FONDENS VEDTÆGTER:
Stk. 1
Ændring af vedtægterne kan kun ske på “Idrætsklubben Aalborg
Freja’s” sportslige generalforsamlinger.
Til vedtagelse af forslag om ændring af fondens vedtæg- ter
kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for

§ 11. KONSOLIDERING:
Stk. 1
40% af cafeteriets årlige overskud, kursgevinster fra salg af
obligationer og midler fra andre indtægtsgivende akti- viteter
overføres til fondens formue for yderligere at opbygge
denne. De resterende 60% samt renteafkastet og udbytte fra
investeringsforeninger/puljeinvest fra fonden fordeles som
angivet i § 12.

Stk. 2
Der skal altid mindst overføres midler svarende til det årli- ge
gennemsnitlige forbrugerprisindekstal.

§ 12. FORDELING AF MIDLER:
Aalborg Freja’s hovedbestyrelse administrerer de uddelte
midler som nævnt i § 12 a. og 12 e.
De uddelte midler i § 12 d. administreres af fondsbestyrelsen i Træner-og Lederfonden iht. vedtægterne for disse.

a. 50% hensættes til bygge-, anlæg- og vedligeholdelsesformål.
b. 3% overføres til “Træner-og Lederfonden”.
Overførselen skal ske umiddelbart efter den
økonomiske generalforsamling.
Det årlige regnskab for “Træner-og Lederfonden”
skal tilgå fondsbestyrelsen.

c. 47% overføres til “Idrætsklubben Aalborg
Freja”.
Overførslen skal ske umiddelbart efter den
økonomiske generalforsamling.

Reviderede vedtægter godkendt af Frejas
generalforsamling den 26/11-2015

