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Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub 
 

§ 1 Navn og hjemsted: 

Hellerup Fægte-Klub er stiftet den 18. november 1944 og har hjemsted i Gentofte Kommune. Foreningen er                

tilsluttet Dansk Fægte-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og             

bestemmelser. 

 

§ 2 Formål:  

Klubbens formål er at fremme interessen for fægtning med fleuret, kårde og sabel, idet klubben stiller hertil                 

egnede faciliteter til rådighed for sine medlemmer og giver mulighed for at deltage i konkurrencer i såvel                 

indland som udland. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig                

og tage et medansvar i foreningen. 

 

§ 3 Medlemskab:  

Stk. 1 Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, jf. § 2.  

 

Stk.2. Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, som viser interesse for klubben.  

 

Stk. 3. Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne en person, der i ganske særlig grad har gjort sig fortjent                  

hertil. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udnævnelsen.  

 

Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens               

formålsbestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der             

ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen. 

 

§ 4 Indmeldelse: 

Stk. 1. Indmeldelse skal ske på klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse forestås                

af en forælder eller værge. 

 

§ 5 Kontingent:  

Stk. 1. Foreningens kontingenter fastsættes på generalforsamlingen.  

 

Stk. 2 Kontingenter opkræves forud. Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes nærmere af 

bestyrelsen. 

 

§ 6 Udmeldelse:  

Til gyldig udmeldelse kræves, at udmeldelsen foretages skriftligt til foreningen, alternativt gennem            

klubmodul, med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent og anden                 

forfalden gæld til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på                

en skriftlig bekræftelse. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Der kan i enkeltstående tilfælde            

dispenseres herfra. 
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§ 6 a Eksklusion (restance):  

Stk. 1. Når medlemmet er i restance ud over 3 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel                   

ekskludere vedkommende.  

 

Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før                   

vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.  

 

Stk. 3. Er et medlem i restance udover 1 måned, må vedkommende ikke benytte klubbens faciliteter. 

 

§ 6 b Udelukkelse og eksklusion (særlige forhold):  

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler             

til skade for foreningen, såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, eller såfremt            

andre særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af              

bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelse eller eksklusion.  

 

Stk. 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære               

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Kravet har ikke opsættende               

virkning på eksklusionen. Den ekskluderede skal have rimeligt varsel om generalforsamlingens afholdelse            

og har adgang til generalforsamlingen med ret til at udtale sig om spørgsmålet om eksklusion.  

 

Stk. 3. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af              

foreningens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun            

optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved             

beslutningen om eksklusion.  

 

§ 7 Ordinær generalforsamling:  

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  

 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes               

med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubbens lokaler samt offentliggørelse på klubbens hjemmeside og                

facebookside.  

 

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til               

bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, bekendtgøres            

disse medlemmerne sammen med dagsordenen ved opslag i klubbens lokaler samt offentliggørelse i             

elektronisk form senest 8 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab, jf. § 13, og budgetforslag               

for det kommende år er tilgængeligt ved henvendelse til klubbens kasserer. 

 

Stk. 4. Adgangs- og taleret til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer og forældre til aktive               

medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
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Stk. 5. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder                  

før generalforsamlingen, og som ikke er i restance med betalinger til klubben. Er medlemmet under 15 år,                 

kan medlemmets stemmeret udøves af en forælder eller værge. Medlemmer af bestyrelsen har ikke              

stemmeret ved afstemning om godkendelse af årsberetning og årsregnskab. Der kan ikke stemmes ved              

fuldmagt. 

 

Stk. 6. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  

 

§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  

1) Valg af dirigent og referent 

2) Valg af to stemmetællere 

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4) Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse 

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

6) Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr 

7) Behandling af indkomne forslag 

8) Valg af formand 

9) Valg af kasserer 

10) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

12) Valg af revisor 

13) Eventuelt 

 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.:  

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede                

forhandlingerne.  

 

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 6b stk. 3, § 15 og § 16, stk. 1.                     

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og            

valg dog foregå skriftligt. Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt.  

 

Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i et beslutningsreferat. Beslutningsreferatet         

offentliggøres for foreningens medlemmer senest 2 måneder efter afholdelse af generalforsamling.  

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling:  

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når               

mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen          

fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal              

afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.  

 

Stk. 2. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme                

bestemmelser som for den ordinære generalforsamling (§7).  
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§ 11 Valg til bestyrelsen:  

Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem                 

og vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges ved særlig                 

afstemning. 

 

Stk. 2. Valgbare er medlemmer over 15 år og forældre til aktive medlemmer. Formand og kasserer skal dog                  

være fyldt 18 år for at være valgbare. Genvalg kan finde sted.  

 

Stk. 3. Ved afgang fra bestyrelsen eller forfald over 4 måneder indtræder de på den ordinære                

generalforsamling valgte suppleanter til bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt. Ved formandens eller              

kassererens forfald konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand hhv. kasserer.  

 

§ 11a Bestyrelsens daglige arbejde:  

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens              

beslutninger og handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.  

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen skal mindst afholde 5 bestyrelsesmøder årligt. Såfremt mindst 2 ordinære           

bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom, skal bestyrelsesmøde afholdes. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.  

 

Stk. 4. På bestyrelsesmøder deltager bestyrelsesmedlemmerne. Derudover kan 1 repræsentant for           

foreningens trænere deltage med taleret men uden stemmeret. I øvrigt er bestyrelsesmøderne offentlige.             

Bestyrelsen kan tildele tilhørere taleret og kan afholde bestyrelsesmøder for lukkede døre, når forholdene              

kræver det.  

 

Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller               

ved formandens forfald kassereren, er til stede, jfr. dog § 3 stk.3 og § 6b, stk. 1.  

 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

 

Stk. 7. Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Referater skal være tilgængelige for klubbens             

medlemmer. 

 

Stk. 8. Bestyrelsen kan i forbindelse med opkrævning af medlemsrestancer opkræve et rykkergebyr herfor.              

Retningslinjerne herfor og størrelsen heraf fastsættes på generalforsamlingen.  

 

§ 12 Tegningsret og hæftelse: 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden. 
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Stk. 2. Formand og kasserer kan imidlertid råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for                 

sig i forbindelse med foreningens normale, daglige drift. Økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræver              

dog godkendelse af formand og kasserer i forening. 

Stk. 3. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra alle bestyrelsens medlemmer.                

Ved indgåelse af gældsforpligtelser over 50.000,- kr. kræves underskrift fra alle bestyrelsens medlemmer.  

 

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som              

påhviler foreningen. 
 

§ 13 Regnskab:  

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

 

Stk. 2. Foreningens årsregnskab skal som minimum indeholde: Resultatopgørelse, balance og noter til             

årsregnskabet. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsregnskab for det foregående år til revisoren. 

 

Stk. 3. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet             

med formandens og kassererens underskrift samt revisorens påtegning og underskrift. 

 

Stk. 4: Årsregnskabet samt budgetforslag for det kommende år er tilgængeligt ved henvendelse til klubbens               

kasserer, jf. § 7, stk. 3. 
 

§ 14 Revision:  

Stk. 1. Foreningens revisor vælges af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

Stk. 2. Foreningens revisor skal hvert år senest i februar måned gennemgå årsregnskabet og skal en gang                 

årligt påse, at foreningens beholdninger er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.            

Årsregnskabet skal forsynes med revisors påtegning og underskrift. Revisor har til enhver tid adgang til at                

efterse regnskab og beholdninger.  

 

§ 15 Vedtægtsændringer:  

Enhver generalforsamling kan ændre foreningens vedtægter, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for               

en ændring af vedtægterne.  

 

§ 16 Foreningens opløsning:  

Stk. 1. Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt                

ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens           

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne                

stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,             

indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket            

antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
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Stk. 2. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke          

almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre,          

skal tilgå. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen, 1. September 2020. 


