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Love for VHC/VIDAR 
 

§ 1 

1.1 Foreningens navn er VHC/VIDAR stiftet den 4. August 1932, og fusioneret med virkning fra 
den 30. april 1993. Såfremt foreningens navn ønskes ændret, kræver det at 2/3 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede og at 3/4 af disse stemmer for. Hvis ikke 2/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, men 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede 
godkender forslaget, skal der inden 30 dage indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 
dette punkt fremgår af indkaldelsen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget 
vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede. 

1.2 Foreningen er gennem HRØ medlem af DHF og DIF og underkastet de for disse forbund til 
enhver tid gældende love. Foreningen kan være medlem af andre interesseorganisationer. 

1.3 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 

 

§ 2 Foreningens formål 

2.1 Foreningens formål er at dyrke håndbold og anden idræt, samt selskabelige aktiviteter, for 
gennem dette at fremme et godt kammeratskab. 

2.2 Foreningens klubdragt er rød trøje og blå bukser. Dette skal bæres ved alle konkurrencer. I 
tilfælde af sponsorering er det tilladt at fravige vor klubdragt. 

 

§ 3 Klubbens medlemmer 

3.1 Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Ved indmeldelse gøres medlemmet 
bekendt med foreningens love. 

3.2 Ind - og udmeldelse skal ske skriftligt til den økonomiansvarlige - Udmeldelse kan kun ske med 
30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til den økonomiansvarlige. 

3.3 Alle aktive seniorer er pligtige til at påtage sig turneringsvagter, dog max. 5 timer pr. sæson. 

3.4 Hvis et medlem udebliver fra en turneringsvagt, kan vedkommende af bestyrelsen idømmes en 
bøde på 100 kr. - Bøden er at betragte som kontingentrestance. 

 

§ 4 Kontingent 

4.1 Kontingentet opkræves 4 gange årligt pr. 1. jan., 1. april, 1. juli og 1. oktober. 

4.2 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. 

4.3 Højst tilladte restance er 1 måned efter forfald. Såfremt denne frist ikke overholdes, kan 
medlemmet nægtes adgang til træning og/eller kampe, samt at benytte klublokaler eller at bestride 
tillidshverv. 

4.4 Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder nedsætte et medlems kontingentydelse - 
Bestyrelsen er kontingentfri. 
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4.5 Efter bestyrelsens skøn kan der i et regnskabsår opkræves 1/10 af årskontingentet ekstra for 
aktive medlemmer. 

4.6 Den økonomiansvarlige bemyndiges til at opkræve et rykkergebyr på 25 kr. ved 1. gangsrykker og 
50 kr. ved 2. gangs rykker - Rykkergebyret er at betragte som kontingentrestance. 

 

§ 5. Klubbens organer 

5.1 Klubbens anliggender varetages af: 

1. Generalforsamlingen 

2. Bestyrelsen 

 

§ 6. Generalforsamlingen 

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse 
eller pr. e-mail til medlemmerne. 

6.2 Såfremt der på generalforsamlingen skal forelægges forslag til ændringer i kontingentets størrelse, 
skal forslag udsendes samtidig med indkaldelsen. 

6.3 Forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 
skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

6.4 Dagsorden på den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og en stemmetæller. 

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed. 

3. Den Økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Budget. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af: 

a Formand (ulige år) 

b Ungdomsformand (lige år) 

c Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

d Bestyrelsesmedlem (ulige år) 

e Bestyrelsesmedlem  (lige år) 

f Bestyrelsesmedlem (lige år) 

g Økonomiansvarlig (lige år) 

h 1 Bestyrelsessuppleant 

i 2 Revisorer, samt 1 Revisorsuppleant 

7. Eventuelt. 

6.5 Til de i stk. 6.4 nævnte tillidshverv kan kun vælges fremmødte medlemmer eller medlemmer, fra 
hvilke der foreligger skriftligt tilsagn. 

6.6 Under dagsordenens pkt. 9 "eventuelt" kan generalforsamlingen ikke træffe beslutninger. 

6.7 Referatet forelægges dirigenten og den nye bestyrelse til godkendelse - Referatet gives på 
foreningens hjemmeside. 

6.8 Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. 
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6.9 Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer, som er fyldt 16 år, og som har været 
medlem i de 2 forudgående måneder inden generalforsamlingen. Medlemmer, der er i 
kontingentrestance har ikke stemmeret.. Der kan stemmes med fuldmagt til navngiven person. 
For at være opstillingsberettiget, skal medlemmet være fyldt 16 år. 

6.10 Såfremt blot et medlem måtte ønske det, skal afstemningen foregå skriftligt. 

6.11 Ved afstemninger optælles stemmerne af stemmetælleren. 

6.12 Beslutning om ændring af nærværende love kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af de 
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 

7.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 
bestyrelsen fra mindst 33% af de stemmeberettigede medlemmer har modtaget skriftlig 
henvendelse herom, ledsaget af det (de) forslag der skal behandles. 

7.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget 
anmodning herom - Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel. 

 

§ 8. Bestyrelsen 

8.1 Klubben ledes af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. 

8.1a I økonomiske forhold tegnes klubben af den økonomiansvarlige, med ansvar overfor den 

øvrige bestyrelse. 

8.2 Bestyrelsen består af en formand, ungdomsformand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt en 
økonomiansvarlig. 

8.3 Bestyrelsen vælges for 2 år – Formand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 
Ungdomsformand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt den økonomiansvarlig vælges i lige år. 

8.4 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det 
påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af dens medlemmer er til stede.  

8.5 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er 
formandens stemme udslagsgivende. 

8.6 Hvert bestyrelsesmøde refereres af sekretæren i klubbens forhandlingsprotokol, og dette referat 
fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 

8.7 Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg efter behov. 

8.8 På den ordinære generalforsamling aflægger formanden en beretning som skal indeholde: 

  1. status 

   2. bestyrelsens forslag til ændringer og nye tiltag. 

 

§ 9. Regnskab og revision 

9.1 Klubbens regnskab varetages af den økonomiansvarlige. 

9.2 Klubbens regnskab revideres af revisorerne, der til enhver tid skal have fri indsigt i foreningens 
regnskab. 

9.3 Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
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9.4 Revisionen varetages af 2 medlemmer, der ikke er medlemmer af bestyrelsen. Såfremt den ene 
revisor udtræder, indtræder suppleanten. 

 

§ 10. Bestemmelser vedrørende forseelser 

10.1 Bestyrelsen er berettiget til at udelukke medlemmer fra træning mv. samt om fornødent, at 
ekskludere disse, hvis disse er i kontingentrestance, overtræder klubbens love eller modarbejder 
dens idegrundlag. 

10.2 Ekskluderede medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af betalt kontingent. Vedkommende 
kan dog få sin sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt skriftlig 
anmodning herom er indsendt til bestyrelsen. På denne generalforsamling har vedkommende 
tale-, men ikke stemmeret. Eksklusioner skal forelægges på førstkommende ordinære 
generalforsamling. 

 

§ 11. Klubbens opløsning 

11.1 Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og mindst 3/4 stemmer for. 

11.2 Såfremt generalforsamlingen ikke tæller 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, men 
forslaget om opløsning af klubben dog vedtages med 3/4 majoritet, skal der inden 30 dage 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutning da træffes, såfremt mindst 
3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

11.3 I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens eventuelle aktiver anvendes for børne - og 
ungdomsarbejde i Vanløse. 


