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Helsinge Fodbold 
Vedtægter 

  

 

 

1: Klubbens navn 

Klubbens navn er ”Helsinge Fodbold”, stiftet den 23. maj 1919. 

  

2: Organisering 

Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation for sportsklubberne 
i Helsinge, og er til enhver tid underlagt HSI’s love og regler. 

  

3: Klubbens formål 

Klubbens formål er at fremme fodboldens udbredelse i Helsinge og at bibringe spillerne en social og kulturel 
forståelse for samværet med andre. Klubben arbejder seriøst med bedst mulig rangering i de enkelte årgange.  

Klubben arbejder aktivt og målrettet på at have det højest rangerende seniorhold i Gribskov Kommune. 

  

4: Tilknyttede organisationer 

Helsinge Fodbold underlægger sig til enhver tid love og regler for følgende organisationer: 

 DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 
 DBU Sjælland 

 

  

5: Aktiviteter og støtteforeninger 

Klubben søger via diverse aktiviteter at sikre økonomisk støtte til klubbens medlemmer, ligesom klubben støttes 
økonomisk og via frivilligt arbejde gennem diverse støtteforeninger. 
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6: Samarbejde med andre klubber 

Klubben søger at opnå størst muligt samarbejde med andre klubber, hvis det skønnes at gavne fodboldspillet 
generelt og klubbens formål.  

Sammenlægning med andre klubber eller dele heraf, skal godkendes på generalforsamlingen efter samme regler 
som ved ændring af klubbens vedtægter. 

  

7: Erstatningskrav 

Erstatningskrav for uheld, der rammer klubbens medlemmer under sportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres 
gældende overfor klubben. 

For træneres og lederes skader, opstået under medvirken ved arrangementer og opgaver afholdt i klubbens regi, er 
der gennem Danmarks Idrætsforbund tegnet følgende forsikringer: 

 Arbejdsskadeforsikring 
 Erhvervsansvarsforsikring 
 Ulykkesforsikring 

  

8: Medlemmer 

Alle kan opnå medlemskab i klubben, så længe man vedkender sig klubbens og tilknyttede organisationers 
vedtægter, samt Dansk Idrætsforbunds amatørreglement. Tilknyttede organisationer dækker således over af DBU’s 
regler desangående 

Som passivt medlem kan optages enhver, som ønsker at støtte klubben. 

  

9: Æresmedlemmer 

Bestyrelsen kan af egen drift, eller efter indstilling fra klubbens medlemmer, med begrundelse indstille nuværende 
eller tidligere medlemmer af klubben til æresmedlemmer. Udnævnelsen sker på klubbens generalforsamling ved 
simpelt stemmeflertal.  Æresmedlemmer er kontingentfrie og har gratis adgang til klubbens arrangementer.  

   

10: Kontingent 

Alle aktive medlemmer i klubben, på nær æresmedlemmer, betaler kontingent. 

Bestyrelsen beslutter kontingentets størrelse og om der betales årligt, halvårligt, kvartalsvis, eller månedsvis, 
afhængig af årgangen og fastsætter regler vedrørende restance.  
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11: Bestyrelsens sammensætning og virke 

Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer og 5 menige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med sekretær og fordeling af 
ansvarsområder i forhold til udvalg og arbejdsgrupper. Første bestyrelsesmøde skal afholdes senest 30 dage efter 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsen udpeger det tildelte antal repræsentanter til HSI’s ordinære og ekstraordinære 
repræsentantskabsmøder. (Bestyrelsens formand er født medlem af HSI’s repræsentantskab/den første plads i 
repræsentantskabet tilfalder altid klubbens formand.)  

Bestyrelsen udpeger 2 delegerede til DBU Sjællands ordinære og ekstraordinære delegeretmøder.  

Klubbens bestyrelse er i sit virke ansvarlig overfor HSI's Forretningsudvalg. Dispositioner, hvis økonomiske risiko vil 
overstige klubbens formue, skal godkendes af HSI’s forretningsudvalg, hvorefter HSI påtager sig et økonomisk 
medansvar.  

Bestyrelsens  medlemmer og klubbens øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for 
hvilke klubben alene hæfter med sin formue. Bestyrelsen varetager uddeling af klubbens priser og pokaler.      

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer, procedurer og bestemmelser for klubbens daglige drift, udarbejdelse af 
funktionsbeskrivelser for bestyrelsens ansvarsområder, samt udformning af indholdet i kontrakter med klubbens 
trænere.  

Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsopgaver og økonomisk ansvar til selvstændige udvalg og arbejdsgrupper. Disse 
refererer herefter til bestyrelsens opgaveansvarlige.  

  

 12: Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøde afholdes mindst hver 2. måned. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der som minimum 
indeholder følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat  

2. Økonomi 

3. Orientering fra formanden 

4. Eventuelt 

5. Næste møde 

  

13: Udvalgsmøder 

Udvalgsmøder afholdes efter behov. Udvalgsformanden indkalder til møderne og udsender relevant dagsorden 
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14: Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i 4. 
kvartal og indeholder som minimum følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning  

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

4. Kassereren fremlægger budget  

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for en 2-årig periode) 

c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant  

8. Eventuelt 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår på skift hvert år. 

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside og efter bestyrelsens bestemmelser.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og 
vedtages med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.  

 Stemmeberettigede er medlemmer: 
Medlemmer som er fyldt 16 år på dagen for generalforsamlingens afvikling, og samtidig ikke er i 
kontingentrestance. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.  

 Bestyrelsens medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.  

 Klubsekretariatet har 2 stemmer. 

 Trænerne vælger selv 2 repræsentanter som har stemmeret til årets generalforsamling. 

 Samt en forældrerepræsentant for hver årgang under 16 år. 

Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen begærer dette, eller når mindst 1/3 af de 
stemmeberettigede indgiver skriftlig begæring herom til formanden, ledsaget af motiveret dagsorden.  

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 uger varsel.  
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15.  Økonomi 
  

Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september. 

Bestyrelsen udarbejder et regnskab, der forinden generalforsamlingen skal være  revideret af den på 
generalforsamlingen valgte revisor. 

Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende år. 

Formue – for klubbens aktiviteter og øvrige forpligtigelser, hæfter alene klubbens formue, således at forstå, at der 
påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen hæftelse, med mindre der er tale om direkte brud på 
gældende dansk lovgivning. 

Tegningsregler og hæftelse: 

 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i 
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af klubben ejendele skal godkendes af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 

 Kasseren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling 
af regninger. Kasseren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til 
foreningens konti, samt indgå aftale herom. 

 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 

  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

  

16: Klubbens opløsning 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær  
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3 / 4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, 
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, 
der er til stede. 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, 
herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. 

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klubbens 
hjemstedskommune.     

 


