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Allerød, 6. februar 2018. 
 
VEDTÆGTER FOR ALLERØD FODBOLD KLUB 

 
§ 1. FORENINGENS NAVN: 
Allerød Fodbold Klub, forkortet AFK. Stiftet under navnet Lillerød Idrætsforenings 
fodboldafdeling den 12. juli 1927. 
Hjemsted: Allerød Kommune 
Adresse: Allerød Idrætspark, Møllemosevej 5, 3450 Allerød. 

 
§ 2. FORMÅL: 
٠ Arbejde for at fremme interessen for fodboldspillet i Allerød. 
٠ Udvikle, såvel de fodboldmæssige, som de sociale færdigheder hos foreningens 
   medlemmer. 
٠ Tilstræbe bedst mulige betingelser for udøvelse af fodboldspillet i foreningens regi. 
 
§ 3. TILSLUTTEDE ORGANISATIONER: 
Allerød fodbold Klub er tilsluttet, og underlagt nedennævnte organisationers love og regler: 
 
٠ Allerød Idræts Union (AIU). 
٠ Dansk Boldspil Union (DBU). 
٠ DBU Sjælland (DBU Sj.). 
٠ De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) 
 
§ 4. FORSIKRINGSFORHOLD: 
Erstatningsforhold for uheld, som rammer medlemmer under sportsudøvelse eller transport, kan 
ikke gøres gældende overfor foreningen. 
For ledere, trænere, instruktører, dommere eller andre, som arbejder betalt eller frivilligt for 
foreningen, er der igennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) tegnet følgende forsikringer: 
٠ Arbejdsskadeforsikring. 
٠ Erhvervsforsikring. 
٠ Ulykkesforsikring. 
 
§ 5. MEDLEMMER: 
Alle kan blive medlem af Allerød Fodbold Klub, så længe man vedkender sig nærværende love 
samt Danmarks Idræts-Forbunds amatørreglement. 
Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 måneds varsel til 
udgangen af en kontingentperiode. 
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor, og mindst 2/3 af de 
tilstedeværende i bestyrelsen kan stemme for eksklusionen. 
Eksklusion af et medlem forelægges af bestyrelsen på førstkommende generalforsamling, på 
hvilken det pågældende medlem kan, såfremt ønskes, fremføre sin sag. 
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§ 6. PASSIVE MEDLEMMER: 
Som passivt medlem kan optages enhver, som ønsker at støtte Allerød 
Fodbold Klub. 
 
§ 7. ÆRESMEDLEMMER: 
Bestyrelsen kan efter indstilling fra medlemmer eller af egen drift udnævne æresmedlemmer af 
Allerød Fodbold Klub. 
Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
Æresmedlemmer har gratis adgang til Allerød Fodbold Klubs arrangementer. 
 
§ 8. KONTINGENT: 
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, fritage medlemmer, helt eller delvis, for 
at betale kontingent.  
Er et medlem i restance udelukkes medlemmet fra deltagelse i træning, kampe og øvrige 
arrangementer. 
Opkrævningsform og kontingentperioder fastsættes af bestyrelsen. 
 
§ 9. GENERALFORSAMLING: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned med en 
dagsorden, der mindst skal indeholde følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Fremlæggelse af årsberetning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af kasserer. 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af afdelingsformænd. 
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 
12. Eventuelt. 

 
Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 12 dages varsel, mindst ved en annonce på 
AFK-hjemmesiden suppleret med indkaldelse via relevante sociale medier. Forslag, som 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 
ugedagen før afholdelsen. Se dog § 11. 
Alle generalforsamlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, og er beslutningsdygtig, 
uanset mødets antal. 
Skriftlig afstemning foretages, hvis ét af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer eller 
dirigenten forlanger det. I modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning. 
Stemmeret har alle, såvel aktive, som passive, når disse har været medlemmer i mindst 3 
måneder, og ikke er i kontingentrestance. Dog har unge under 15 år kun stemmeret via 
fremmødte forælder eller værge. 
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Valgbarhed har stemmeberettigede, der er fyldt 15 år. Dog kræver 
valgbarhed til formand og kasserer, at medlemmerne er personlig 
myndige. 
Til vedtagelse af almindelige forslag kræves over halvdelen af de afgivne 
stemmer.  
 
§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen begærer det, eller når 
mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, bilagt en 
motiveret fremstilling af forhandlingsemner. Bestyrelsen indvarsler til en ekstraordinær 
generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse. 
Afstemningen følger reglerne i § 9 og 11. 
 
§ 11. VEDTÆGTSÆNDRING: 
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. 
Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1 måned før 
generalforsamlingen. 
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte 
stemmeberettigede på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling. 
 
§ 12. BESTYRELSEN: 
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen administrerer foreningens 
midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. 
 
Bestyrelsen skal bestå af mindst 1 formand, 1 kasserer og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges 
på generalforsamlingen  for 2 år ad gangen, således halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. 
Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. Genvalg kan finde sted. 
Valg af afdelingsformænd gælder for ét år. 
Valg af revisorer og revisorsuppleant gælder for ét år. 
Personvalg sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed 
foretages omvalg blandt de opstillede. Er der fortsat stemmelighed, afgøres valget ved 
lodtrækning. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen holder møde, når formanden, eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det 
fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 7 dages varsel. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem 
begærer skriftlig afstemning. 
 
Bestyrelsens medlemmer og foreningens øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede 
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue. 
 
Det udfærdiges referater fra bestyrelsesmøderne. 
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§ 13. REGNSKAB: 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige 
bogføring. 
 
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen, skal regnskabet revideres af de på 
generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til alle relevante 
oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger. 
 
BUDGET: 
Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af budget, som fremlægges på generalforsamlingen. 
 
TEGNINGSRET: 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. 
 
§ 14. OPLØSNING AF FORENINGEN: 
 Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af foreningens fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en 
forening i Allerød med et lignende formål og aktivitet (eller en almennyttig forening). 
 
§ 15. Ikrafttræden: 
Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på generalforsamlingen den 23. februar 2009, 
og afløser tidligere afdelingsvedtægter i Lillerød Idrætsforenings Hovedbestyrelse. 
 
 
 
Vedtaget på Allerød Fodbold Klubs generalforsamling den 23. februar 2009. 
Ændret på Allerød Fodbold Klubs generalforsamling den 23. februar 2010 
Ændret på Allerød Fodbold Klubs generalforsamling den 6. februar 2018.  
 
 
  
 
  


