
Vedtægter for Fodboldens Venner, Hornbæk. 
 

§ 1 Foreningens navn er ”Fodboldens Venner”, Hornbæk. 
Dens formål er at støtte Ungdomsarbejdet i Hornbæk IF. Endvidere kan støtte gives til 
andre overordnede formål inden for Hornbæk I.F.’s rammer. 
”Fodboldens Venner” er en underafdeling af Hornbæk Idrætsforening. 
 

§ 2 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen har 
alle medlemmer tale- og stemmeret. Kun den kan give nye vedtægter, samt forandre 
eller ophæve bestående vedtægter. Almindelige forslag vedtages med almindelig 
majoritet. Lovændringer dog med 2/3 majoritet. 

 

§ 3 Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden den 15. april. 
Generalforsamling skal varsles skriftligt til medlemmer 14 dage før afholdelsen. 
Endvidere skal indkaldelsen med dagsorden varsles enten i Hornbæk I.F. Information 
eller dagspressen. 

   
§ 4 På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 6-9 medlemmer. 

Formanden og sekretær vælges for 2 år i de ulige årstal. Kassereren vælges for 2 år i 
de lige årstal. De øvrige vælges hvert år. Forslag fra medlemmerne, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 8 dage 
forinden. 

   
§ 5 Bestyrelsen påtager sig foreningens daglige drift og består af formand, kasserer, 

sekretær og 3-6 bestyrelsesmedlemmer. 
 

§ 6 Kassereren og bestyrelsen varetager foreningens økonomi og søger i videst muligt 
omfang at anbringe penge, som ikke er nødvendige for den daglige drift, på 
betryggende måde. Kassereren sørger for at medlemskontingenter opkræves i tide. 
Kassereren afslutter regnskabet den 31 december og sender det til revision. 

 

§ 7 Sekretæren fører foreningens protokol såvel ved bestyrelsesmøder som ved 
generalforsamlingen på en sådan måde, at der aldrig er tvivl om, hvilke sager, der har 
været til behandling, og hvilke vedtagelser der er sket. Ligeledes er det sekretærens 
opgave i samarbejde med formanden at varetage foreningens korrespondance. 
Protokollen skal være tilgængelig for alle medlemmer. 

 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 

når mindst halvdelen af medlemmerne forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling 
indvarsles efter samme regler som ordinære. 

 

§ 9 Ethvert nyoptaget medlem af foreningen får ved indmeldelsen et eksemplar af 
vedtægterne. Ved indmeldelsen betales medlemskontingent, hvis størrelse vedtages af 
generalforsamlingen. 

 

§ 10 Foreningens opløsning kan ske, når flertallet i to på hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer for opløsning. Eksisterende aktiver overføres i så 
tilfælde ubeskåret til Hornbæk I.F. 



 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4/3-1982, og revideret den 
24/3-1985, den 11/3-1989, den 4/3-1995 den 22/3-2003 samt den 16/3-2013. 

 


