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Vedtægter 

for 

Nykøbing FC, Guldborgsund 

 

1.  

Navn  

Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund.  

 

2.  

Hjemsted  

Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.  

Klubben er tilsluttet Lolland Falsters Boldspilunion (DBU Lolland-Falster) under Dansk 

Boldspils Union (DBU) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF).  

 

3.  

Formål  

Klubbens formål er  

- at give dens medlemmer mulighed for at dyrke sport og i særdeleshed at højne 

fodboldstandarden  

- at skabe trivsel blandt medlemmerne i fælles interesse for fodboldsporten  

- at udvikle spillere og gennem denne udvikling skabe grundlag for både bredde og 

elitefodbold  

 

4.  

Medlemsforhold  
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Klubben optager både aktive og passive medlemmer.  

Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig anmodning på elektronisk 

indmeldelsesblanket til bestyrelsen. For medlemmer under 18 år kræves samtykke af 

forældre eller værge.  

Såfremt bestyrelsen nægter optagelse af en person, kan denne forlange sagen 

behandlet til endelig afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.  

Udmeldelse af klubben skal ske på klubbens elektroniske udmeldelsesblanket til 

bestyrelsen. Udmelding i en kontingentperiode medfører ikke en ret til at få 

tilbagebetalt kontingent for den pågældende kontingentperiode.  

 

5.  

Karantæne og eksklusion  

Et medlem kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller ekskluderes,  

- hvis medlemmet forsætligt eller ved grov uagtsomhed har påført skade på klubbens 

anlæg, klubhus, inventar m.m.  

- hvis kontingentet efter 2 skriftlige rykkere ikke betales inden betalingsfristens udløb,  

- hvis medlemmet skønnes at skade klubbens anseelse, arbejde eller renommé.  

 

Et medlem, der af bestyrelsen er idømt karantæne eller er ekskluderet, har ret til på 

forlangende at få sin sag behandlet som særskilt punkt på dagsordenen til endelig 

afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Det pågældende 

medlem har tale- og stemmeret vedrørende sin sag og indkaldes med sædvanligt 

varsel. 

Et medlem, der ekskluderes eller idømmes karantæne, har ikke stemmeret, jf. dog 

foregående afsnit, og kan ikke deltage i træning eller kampe, med mindre der træffes 

særlig aftale herom.  

 

6.  

Æresmedlemmer  

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.  

Æresmedlemmer har stemmeret.  

Æresmedlemmer har fri kontingent og gratis adgang til foreningens kampe.  
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7.  

Kontingenter  

Kontingentklasser og kontingenternes størrelse indstilles af bestyrelsen og godkendes 

på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud efter bestyrelsen 

nærmere anvisninger.  

 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indrømme et medlem kontingentnedsættelse 

og/eller –frihed for op til et år ad gangen.  

Ved udsendelse af skriftlig rykker om kontingentbetaling pålægges rykkergebyr, der 

fastsættes af bestyrelsen.  

 

Såfremt et medlem er i kontingentrestance og efter to skriftlige påmindelser fra 

bestyrelsen ikke har betalt, er bestyrelsen bemyndiget til at slette vedkommende af 

medlemslisten. 

8.  

Generalforsamlingen  

Generalforsamlinger er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar.  

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse med 

angivelse af dagsorden på klubbens hjemmeside.  

 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.  

 

Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har tilstedeværende aktive og passive 

medlemmer over 16 år, som ikke er i restance, karantæneramt eller ekskluderet. For 

medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er under 16 år, 

har deres værger tale- og stemmeret på medlemmets vegne, således at hvert 

medlem har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. 

Kvittering for seneste kontingentindbetaling skal forevises på forlangende.  
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Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.  

 

Alle sager afgøres ved simpelt flertal, dog ikke vedtægtsændringer, som fordrer 2/3 

flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Skriftlig afstemning foretages, 

såfremt dirigenten bestemmer det, eller 10 af de tilstedeværende medlemmer kræver 

det.  

 

Valgbar til bestyrelsen eller som intern revisor er ethvert myndigt medlem med 

stemmeret, som er fremmødt på generalforsamlingen, eller som inden dennes 

påbegyndelse har erklæret sig villig til valg til den pågældende post til bestyrelsen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af 2 stemmetællere  

3. Formandens beretning  

4. Regnskab (samt evt. budget til orientering)  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Indkomne forslag  

7. Valg til bestyrelse i henhold til lovene   

8. Valg af revisor  

9. Eventuelt  

 

9. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 

kræver det, eller når 70 stemmeberettigede medlemmer skriftligt med angivelse af 

dagsorden har anmodet bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling 

skal afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering og indkaldes på samme 

måde som den ordinære generalforsamling.  
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Hvis den ekstraordinære generalforsamling er begæret af stemmeberettigede 

medlemmer, er generalforsamlingen kun gyldig, hvis mindst 35 af underskriverne er 

til stede på generalforsamlingen. 

10.  

Bestyrelse  

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9 personer: Formand, 

næstformand, kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Her udover 

deltager også forretningsføreren, dog uden stemmeret, medmindre bestyrelsen 

konkret beslutter andet. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen 

konstituerer sig efter hver ordinær generalforsamling. 

 

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.  

 

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.  

Valg som følger: 

I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.  

I ulige år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.  

 

Udtræder i årets løb et af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, 

kan bestyrelsen supplere sig selv til næste ordinære generalforsamling. 

 

11.  

Bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 5 gange årligt. Formanden 

indkalder skriftligt med mindst 5 dages varsel til bestyrelsesmøderne, når han/hun 

finder det påkrævet, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder formanden 

herom.  

Bestyrelsesmøder er lukket for andre medlemmer, med mindre bestyrelsen for hvert 

enkelt møde beslutter andet.  
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Bestyrelsesformanden er klubbens øverste ansvarlige over for generalforsamlingen, 

og formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald ledes 

bestyrelsesmøderne af næstformanden. 

 

Kassereren varetager klubbens økonomiske forhold og skal mindst 4 gange årligt 

redegøre for klubbens økonomiske forhold for bestyrelsen. Kassereren har ansvar for 

alle ind- og udbetalinger af klubbens midler.  

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 

til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens 

stemme udslagsgivende.  

 

Ved beslutninger om optagelse af lån eller ved salg eller pantsætning af fast ejendom 

kræves 4/5 dels flertal i bestyrelsen.  

 

Hvis et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende 

bestyrelses-møder, kan bestyrelsen lade det pågældende medlem blive løst fra sit 

bestyrelseshverv.  

 

12.  

Regnskabsår og revision  

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  

 

På den ordinære generalforsamling vælges en registreret eller statsautoriseret revisor, 

som udarbejder klubbens årsrapport. 

 

Klubbens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

 

Såfremt lovgivningen eller myndigheder stiller krav herom, skal klubbens årsrapport 

revideres af den på generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede 

revisor.  

 

13.  
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Tegningsret  

Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller kassereren i 

forening med et bestyrelsesmedlem. Ved væsentlige køb på kredit, optagelse af lån 

eller påtagelse af særligt byrdefulde forpligtelse, tegnes klubben af den samlede 

bestyrelse.  

 

14.  

Information til medlemmer  

Klubben har en hjemmeside, hvor medlemmerne løbende orienteres om forhold af 

betydning for klubben.  

Medlemsmøder kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet. På 

medlemsmøder kan der ikke træffes beslutninger.  

 

15.  

Udvalg  

Bestyrelsen kan oprette et forretningsudvalg og andre permanente og/eller 

midlertidige udvalg.  

Udvalg, der skal bestå af minimum 3 medlemmer, vælger selv en formand, som er 

ansvarlig for rapportering til bestyrelsen om udvalgets arbejde. 

Udvalg udfører opgaver efter bestyrelsens nærmere fastlagte retningslinjer og kan 

ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse indgå nogen økonomiske forpligtelser på 

klubbens vegne. 

 

16. Bestyrelsesforsikring 

Bestyrelsen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

17.  

Opløsning  

Bestemmelse om klubbens opløsning eller ændring af dens navn kan kun træffes på 

en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. På denne skal mindst 
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halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst ¾ 

af disse skal stemme for en opløsning.  

 

Er mindre end halvdelen af de stemmeberettige medlemmer til stede, indkaldes med 

sædvanligt varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne kan 

bestemmelse om opløsning træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal 

tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.  

 

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets 

kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment 

nyttige formål i kommunen. 

 

Ved opløsning af klubben skal eventuelle aktiver tilfalde alle andre fodboldklubber 

under DBU – hjemmehørende i Guldborgsund Kommune – forholdsmæssigt efter 

klubbernes medlemstal.  

 

 

Vedtægterne er udarbejdet og godkendt i Arbejdsgruppen Administration den 8. maj 

2013 og herefter forelagt bestyrelsen. 

Således endeligt vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 

Vedtægter er ændret på generalforsamlingen den 21. februar 2017 

Vedtægter er ændret på generalforsamlingen den 26. februar 2022 

 

 

Endelig version/rfs 


