Love for
Frederiksværk Fodbold Klub

§ 1.
Foreningens navn er: Frederiksværk Fodbold Klub. Den er stiftet den
25. NOV 2004, og er hjemmehørende i Frederiksværk Kommune

§ 2.
Foreningens formål er at dyrke fodbold, at dygtiggøre sig ved træning, at deltage i turneringer, stævner, møder o.l., der tjener disse
formål samt at give medlemmerne med pårørende lejlighed til at tilbringe fornøjelige timer i godt kammeratskab.

§ 3.
Foreningen står som medlem af Dansk Idrætsforbund gennem de
herunder hørende specialforbund, Dansk Boldspil Union og DBU Sjælland.

§ 4.
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, når bestyrelsen intet har herimod. En eventuel afvist ansøger oppebærer
samme rettigheder som anført i § 14.

§ 5.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig eller personlig
henvendelse til kassereren. Spillercertifikat udleveres kun hvis skyldigt
kontingent er betalt.

§ 6.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen i henhold til foreningens økonomi.
Kontingentet opkræves halvårligt forud.

§ 7.
Aktive medlemmer der står i restance med en halv sæsons kontingent slettes af medlemslisten og kan ikke optages på ny før restancen er betalt.
Passive medlemmer slettes automatisk, hvis kontingentet ikke betales
12 mdr. efter opkrævningen.
Bestyrelsen kan indrømme kontingentfrihed eller evt. moderation i
særlige tilfælde, når anmodning derom fremsættes.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes i november måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Punkt 2. Formanden aflægger, beretning.
Punkt 3. De reviderede regnskaber forelægges til vedtagelse.
Punkt 4. Indkomne forslag.
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6. Valg af formand - (lige år).
Punkt 7. Valg af kasserer - (ulige år).
Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlem – ungdom ulige år
Punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlem – senior lige år
Punkt 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer - (lige år).
Punkt 11. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - (hvert år).
Punkt 12. Valg af 2 revisorer plus l revisorsuppleant - (hvert år).
Valgbare er alle foreningens medlemmer der er fyldt 18 år.
Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og ikke er i kontigentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlem i
mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2/3
majoritet af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye love eller
ændringer i lovene.
Forslag fra medlemmerne må, for at være forhandlingsberettigede,
indgives skriftligt til formanden senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberetigede
medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen, hvorefter denne indvarsler til generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.

Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent og er beslutningsdygtig
uanset de fremmødtes antal (undtagen ved foreningens ophævelse).
Alle generalforsamlinger bekendtgøres med mindst 8 dages varsel i
den lokale presse.

§ 9.
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, kasserer
og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden, kassereren, bestyrelsesmedlem – ungdom og bestyrelsesmedlem – senior vælges på generalforsamlingen, medens den
øvrige bestyrelse konstituerer sig selv og nedsætter fornødne udvalg.
Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt månedligt hele året.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger.

§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, på et indkaldt varslet møde, når 3
medlemmer er til stede heriblandt formanden.
Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan i
årets løb uden generalforsamlingens samtykke supplere sig mellem
medlemmerne, hvis de på generalforsamlingen valgte suppleanter
er oprykkede eller frafaldne.
Dog kan kun en generalforsamling vælge ny formand og kasserer.

§ 11.
Formanden tegner foreningen. Når formanden er forhindret overtager kassereren hvervet.

§ 12.
Regnskabet slutter den 31. oktober, og regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabet
skal indeholde en status.

§ 13.
Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser såvel i klubhuset som på stadion. Det er medlemmernes pligt under træning, kampe, fester o.l. inden for foreningen at udvise en sømmelig optræden.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen straffe med karantæne eller eksklusion.

§ 14.
Er et medlem ekskluderet af foreningen, har vedkommende ret til at
fordre sagen forelagt en generalforsamling gennem et stemmeberettiget medlem.
Den pågældende har lov til at give møde for at tale sin sag.

§ 15.
Medlemmer der gennem lang tids virken eller på anden måde har
gjort sig fortjent kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.

§ 16.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde
til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages
med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§ 17.
Foreningens ejendele kan ved opløsning ikke tilfalde medlemmerne,
men overgår til byens styre til opbevaring og kan af dette udleveres
til en senere stiftet forening med samme formål som Frederiksværk
Fodbold Klub.

Disse love er ændret og vedtaget på generalforsamling,
Torsdag den 24. november 2016
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