
Standard vedtægter for klubber i Askerød 

 

§1  Navn/hjemsted 

Klubbens navn er ...................., stiftet den ……………......  

Klubbens hjemsted er Askerød – Greve kommune. 

 

§2  Klubbens formål 

Klubbens formål er at fremme det sociale liv i Askerød. Klubben er ikke politisk eller religiøs. 

 

§3  Medlemmer 

Optages som medlem kan enhver, der er beboer i Askerød og som i øvrigt, går ind for 

formålsbestemmelserne.  

Unge under 18 år må kun være i klubben ved tilstedeværelse af 1 forælder/ansvarlig voksen, som 

har gyldigt medlemskab i klubben. 

 

§4 Deltagelse i arrangementer 

For at deltage i klubbens arrangementer kræves minimum 3 måneders betalt medlemskab, dog ikke 

hvis man er flyttet ind i Askerød mindre end 3 måneder før arrangementet. Gæster kan deltage i 

klubbens arrangementer, men skal i så fald betale fuld pris. 

 

§5 Regler/vedtægter  

Klubben er underlagt ”Regler for opstart og drift af klubber i Askerød”. Klubben skal overholde de 

til enhver tid gældende standard vedtægter, som er udstedt af Aktivbestyrelsen. 

 

§6 Sammensætning af bestyrelse 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter samt en revisor (der ikke har 

stemmeret). 

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden er på valg i lige år, 

kassereren i ulige år. Derudover er 2 medlemmer på valg i de ulige år og 1 medlem i lige år. 

Suppleanter og revisor er på valg hvert år.  

Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er 

til stede. 



Bestyrelsen afholder møder efter behov og indkaldelse efter aftale med formanden. 

Bestyrelsens formand eller én person valgt af bestyrelsen tegner klubben ud ad til. 

 

§7 Økonomisk forpligtelse 

Klubben tegnes for så vidt økonomisk med underskrift af formanden og kassereren i fællesskab. 

Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben, udover kontingent 

og evt. misligholdelse af klubbens inventar og tildelte lokaler.  

Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art. I 

tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder alle værdier og aktiver Askerød og afleveres til 

Aktivbestyrelsen. 

Regnskab kan fås ved henvendelse til klubbens sidst fungerende formand inden for 3 måneder efter 

ophør. 

 

§8 Generalforsamling 

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt inden udgangen af 1. 

kvartal. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Den indkaldes med angivelse af dagsorden ved 

opslag i klublokalet og gennem AT senest 3 uger før afholdelse. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før afholdelse af generalforsamlingen. 

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være bosiddende i Askerød. Tilstede må kun være 

personer bosiddende i Askerød. 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer ved vedtægtsændringer. 

På forlangende af blot et medlem, skal der foretages skriftlig afstemning.  

Der føres referat over vedtagne beslutninger. 

 

Dagsorden 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

1.    valg af dirigent 

2.    valg af referent 

3.    formandens beretning 



4.    regnskab 

5.    fastsættelse af kontingent 

6.    behandling af indkomne forslag 

7.    valg af formand i lige år 

8.    valg af kasserer i ulige år 

9.    valg af menige bestyrelsesmedlemmer, 1 i lige år, 2 i ulige år 

10.  valg af suppleanter, hvert år 

11. valg af revisor, hvert år 

12.  evt. 

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel efter beslutning fra 

bestyrelsen eller efter opfordring af mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer. Den 

bekendtgøres ved opslag i klubben og Askerød Tidende og/eller opgangene.  

Varsling skal finde sted seneste en måned efter bestyrelsen har modtaget skriftligt opfordring 

herom, med begrundelse for begæringen.  

Der kan ikke behandles andre forslag før og under generalforsamlingen. 

 

Dagsorden 

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

 

1.  valg af dirigent 

2. valg af referent 

3. emnet/årsag til ekstraordinær generalforsamling 

 

§10 Regnskabsår 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Senest 15. februar afgiver kassereren driftsregnskab og status 

til klubbens revisor. Senest 1. marts skal der foreligge et revideret regnskab for bestyrelsen. 

 

 



§11 

Klubbens daglige drift forestås af bestyrelsen samt de menige medlemmer inden for de rammer 

bestyrelsen og generalforsamlingen udstikker. 

 

§ 12 Brikker 

Brikker til klubbens lokaler er Askerøds ejendom og skal afleveres ved udmeldelse eller 

udelukkelse. Brikker er personlige og må ikke udlånes til andre. 

 

§ 13 Udgifter 

Godkendte udgifter afregnes ved aflevering af gyldig kvittering til kassereren. 

Der henvises til punkt 12 i ”Regler for opstart og drift af klubber i Askerød”. 

 

§ 14 Efter afholdelse af generalforsamling 

Vedtægter, referat, medlemsliste samt regnskab skal afleveres til Aktivbestyrelsen senest 2 uger 

efter afholdelse af generalforsamling. 

 

 

 

Vedtægter skal underskrives af formand og referent med datoangivelse 

Vedtaget på stiftende generalforsamling ………………… 

Ændringer vedtaget på generalforsamling ……………….. 


