VEDTÆGTER

FOR “IDRÆTSKLUBBEN AALBORG FREJA”
§1.

NAVN,HJEMSTED&FORMÅL

stk. 1:

Klubbens navn er “Idrætsklubben Aalborg Freja” - i daglig tale kaldet “Freja”.
“Idrætsklubben Aalborg Freja” er stiftet 1. maj 1912 i Aalborg. “Idrætsklubben
Aalborg Freja”s farver er hvid (trøje) og blå (bukser og strømper), hvor dette ikke
måtte stride mod bestemte idrætsgrenes specielle regler for beklædning.

stk. 2
a.

“Idrætsklubben Aalborg Freja”s formål er:
gennem konkurrence at forbedre positioner både på senior- og ungdomsplan ved
repræsentation i de bedste rækker, indenfor de idrætsgrene der er optaget i
“Idrætsklubben Aalborg Freja”.
at alle både på elite- og motionsplan, kan dyrke deres idræt ud fra de evner og
muligheder, de måtte besidde.
at fremme klublivet for dermed at skabe et socialt samvær til gavn for alle
medlemmer.

b.
c.

§ 2.

MEDLEMMER

stk. 1

“Idrætsklubben Aalborg Freja” optager medlemmer af begge køn og i alle aldre,
dog sker optagelse og udmeldelse af medlemmer efter de af Hovedbestyrelsen til
enhver tid fastsatte retningslinjer.

stk. 2

Medlemskontingent fastsættes af Hovedbestyrelsen.

stk. 3

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem p.g.a. kontingentrestance eller af
årsager, der strider mod “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” ånd og moral.
Et medlem, der er udelukket, kan forlange udelukkelsen forelagt på førstkommende
generalforsamling til endelig afgørelse.

stk. 4

Hovedbestyrelsen er i forening tegningsberettiget.

stk. 5

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver beslutning på en generalforsamling.

stk. 6

“Idrætsklubben Aalborg Freja” hæfter kun for sine forpligtelser med den formue,
der til enhver tid tilhører “Idrætsklubben Aalborg Freja”.

stk. 7

Der påhviler ikke “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” medlemmer eller bestyrelser
nogen personlig hæftelse.

stk. 8

Ingen medlemmer i “Idrætsklubben Aalborg Freja” og dennes bestyrelser kan
kautionere for “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” forpligtelser.

stk. 9

Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, uddele “Idrætsklubben Aalborg
Freja’s” ærestegn m.v.
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§ 3

HOVEDBESTYRELSEN

stk. 1

“Idrætsklubben Aalborg Freja’s” hovedbestyrelse består af: Hovedformand,
Økonomisk formand, Herreseniorformand, Kvindeseniorformand, Ungdomsformand
og Menigt medlem.

stk. 2

Hovedbestyrelsen vælger blandt sin midte en Næstformand og supplerer sig selv ind
til næste Generalforsamling.

stk. 3

Hovedbestyrelsen varetager “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” ledelse.

stk. 4

Hovedbestyrelsen er valgt for 2 år således:
På ulige år vælges: Hovedformand, Herreseniorformand og Kvindeseniorformand.
På lige år vælges: Ungdomsformand, Økonomisk formand og Menigt Medlem.

stk. 5

Alle valg sker ved særskilte afstemninger.

stk. 6

Hovedbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, ligesom der føres protokol
over møderne. Ved stemmelighed på hovedbestyrelsesmøder har Hovedformanden 2
stemmer.

stk. 7

For at en hovedbestyrelsesbeslutning er fuldgyldig på et lovligt varslet bestyrelsesmøde, kræves det, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt.

stk. 8

Til Hovedbestyrelsen vælges hvert år en suppleant, for et år af gangen.

§ 4

STRUKTUR

stk. 1

“Idrætsklubben Aalborg Freja” består af følgende afdelinger: Seniorafdelingen,
Ungdomsafdelingen, Kvindeafdelingen og Børneafdelingen.

stk. 2

I “Idrætsklubben Aalborg Freja” kan der oprettes udvalg efter behov.

stk. 3

I tilknytning til “Idrætsklubben Aalborg Freja” eksisterer “Vennerne”.
“Vennerne” har egne og særskilte love og kan ikke hæfte “Idrætsklubben Aalborg
Freja” økonomisk.

stk. 4

På Generalforsamlingen vælges på lige år en Kasserer.

stk. 5

En nøjere beskrivelse og opstilling af “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” struktur skal
forefindes på et synligt og let tilgængeligt sted i klubhuset.

stk. 6

“Frejafonden” er en fond – jf. servitutter.

stk. 7

Samtlige udvalg fører protokol over sine møder.

stk. 8

Alle udvalg er såvel sportsligt som økonomisk ansvarlig overfor Hovedbestyrelsen.
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§ 5

GENERALFORSAMLING

stk. 1

Generalforsamlingen er “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” højeste myndighed.

stk. 2

Sportslig Generalforsamling afholdes i oktober kvartal.
Økonomisk Generalforsamling afholdes senest i april måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag på Aalborg Frejas
hjemmeside samt i klubhuset.

stk. 3

Dagsorden for sportslig generalforsamling skal omfatte:
a:
Valg af Dirigent
b:
Årsberetninger
c:
Indkomne forslag
d:
Valg
e:
Eventuelt

stk. 4

Dagsorden for Økonomisk Generalforsamling skal omfatte:
a:
Valg af Dirigent
b:
Indkomne forslag
c:
Forelæggelse og godkendelse af sidste års reviderede regnskab for
“Idrætsklubben Aalborg Freja’s Cafeteria”.
d:
Forelæggelse og godkendelse af senest reviderede regnskab for
“Frejafonden”.
e:
Forelæggelse og godkendelse af sidste års reviderede regnskab for
“Idrætsklubben Aalborg Freja”.
f:
Forelæggelse og godkendelse af budget for igangværende år for
“Idrætsklubben Aalborg Freja”.
g:
Eventuelt

stk. 5

Stemmeret kan kun udøves personligt.

stk. 6

Stemmeret har kun medlemmer, der er fyldt 16 år og har betalt forfalden
kontingent som aktiv samt passive medlemmer efter 1 års medlemsskab.
Gyldig kvittering kan afkræves forud for Generalforsamlingen.

stk. 7

Når Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det
fremmødte antal.

stk. 8

Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes med samme varsel som gælder for øvrige
Generalforsamlinger, på begæring af Hovedbestyrelsen, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring bilagt dagsorden til
Hovedbestyrelsen, og skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest 14 dage efter
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begæringens indsendelse.
stk. 9

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i
hænde senest 5 dage før denne.

§ 6

REGNSKAB, REVISION OG ÅRSBERETNINGER

stk. 1

“Idrætsklubben Aalborg Freja’s” regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2

Det senest reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 1
uge før den Økonomiske Generalforsamling i januar kvartal.

stk. 3

“Idrætsklubben Aalborg Freja’s” regnskab revideres af 2 revisorer, der er valgt på
ulige årstal for 2 år på Generalforsamlingen eller af et registreret revisorfirma.

§ 7

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

stk. 1

Ændring af vedtægterne for “Idrætsklubben Aalborg Freja” og servitutter for
diverse fonde og lign. kan kun ske på en ordinær Generalforsamling (økonomisk og
sportslig generalforsamling).

stk. 2

Til vedtagelse af et forslag om ændring af “Idrætsklubben Aalborg Freja’s”
vedtægter kræves at mindst 2/3 af de på Generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 8

OPLØSNING AF “IDRÆTSKLUBBEN AALBORG FREJA”

stk. 1

“Idrætsklubben Aalborg Freja” kan ikke opløses såfremt 10 stemmeberettigede
medlemmer stemmer imod.

stk. 2

I tilfælde af opløsning overdrages “Idrætsklubben Aalborg Freja’s” aktiver til “SIFA”.

stk. 3

Denne paragraf kan ikke ændres eller udelades.

§ 9

TILHØRSFORHOLD

stk. 1

“Idrætsklubben Aalborg Freja” er tilsluttet “DBU”, “SIFA” og “DGI”.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25.11.2021.
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