
Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 
 
 

§ 1  Navn og hjemsted: 
 
Stk. 1 
Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. 
 
Stk. 2 
Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 
 
 

§ 2  Foreningens formål: 
 
Stk. 1 
Foreningens formål er at fremme volleyballspillet i Århus på konkurrence- og motionsplan. 
 
Stk. 2 
Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. 
 
Stk. 3 
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 
 
 

§ 3  Foreningens drift: 
 
Stk. 1 
Foreningens drift finansieres ved kontingentbetaling. 
 
Stk. 2 
Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område. 
 
 

§ 4  Medlemmer 
 
Stk. 1a 
Kun aktive medlemmer kan ved optagelse i foreningen opnå stemmeret ved generalforsamlingen. 
 
Stk. 1b 
Passive medlemmer kan optages i foreningen. 
 
Stk. 2 
Når et medlem er i Kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel 
ekskludere vedkommende. Ingen, der er ekskluderet på grund af Kontingentrestance, kan optages på ny 
som medlem af afdelingen, før vedkommende har betalt sin gæld til afdelingen. 
 
Stk. 3 
Afvisning af medlemskab eller eksklusion kan appelleres til hovedledelsen. 
 
Stk. 4 
Udmeldelse kan ske skriftligt med en måneds varsel til kassereren. Klubbens medlemmer er pligtige til at 
underkaste sig 1900’s love og regler, samt at yde bistand til Aarhus 1900’s eksistens. 
 



 
§ 5  Kontingent 

 
Stk. 1 
Kontingentet og betalingstermin fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
 

§ 6  Ordinær Generalforsamling 
 
Stk. 1 
Generalforsamlingen er Aarhus 1900 Volleyball afdelings højeste myndighed. 
 
Stk. 2 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest 15 dage før hovedforeningens ordinære 
repræsentantskabsmøde, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i træningslokaler eller ved 
annoncering i den lokale presse. 
 
Stk. 3 
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan fremsættes af ethvert medlem og skal 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på 
dagsordnen. 
 
Stk. 4 
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i afdelingens 
lokaler. 
 
Stk. 5 
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 6 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have 
inviteret. 
 
Stk. 7 
Stemmeret har alle, der er medlem af afdelingen, og som ikke er i Kontingentrestance på dagen for 
generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 
Stk. 8 
Børn og unge under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med 
stemmeret. 
 
Stk. 9  
Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine 
beslutninger ved simpelt flertal jvf. §10 
 
Stk. 10 
Valgene foregår skriftligt, men dersom en eller flere af de under §6 stk.6 nævnte personer ønsker genvalg, 
og ingen af de tilstedeværende modsætter sig dette, betragtes den eller de pågældende som valgt. Den 
skriftlige afstemning bortfalder også, dersom der ikke er modkandidater. 
 
Stk. 11 
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter 
højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 
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Stk. 12 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 
1. Klubbens MVBK og DGI kontakter, samt repræsentant fra 1900-hovedledelsen, informerer om 

deres arbejde. 
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år. 
3. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson, samt godkendelse af budget. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af: 

a.   Formand 
b.   Kasserer 
c.   2-4 menige medlemmer, samt evt. valg af unge observatører iflg. § 8 stk.2. 
d.   2-3 suppleanter (vælges for 1 år af gangen) 
e.   Revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år af gangen) 
f.   Udvalgsmedlemmer til klubbens eksisterende udvalg. 
 Derudover kan bestyrelsen nedsætte relevante udvalg. 

6. Eventuelt: 
 
Stk. 13 
Såfremt en af posterne ikke besættes i bestyrelsen under den ordinære generalforsamling, skal der afholdes 
ekstraordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling fortsættes iflg. dagsordenen. Den 
ekstraordinære generalforsamling afholdes snarest og senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. 
Den gamle bestyrelse fortsætter indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt. 
 
Stk. 14 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. 
 
Stk. 15 
Udskrift af protokollen og et specificeret og revideret regnskab skal umiddelbart efter generalforsamlingen 
tilgå hovedledelsen. 
 
 

§ 7  Ekstraordinær Generalforsamling 
 
Stk. 1 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er modtaget af bestyrelsen med 
oplysninger om de emner, der ønskes behandlet. 
 
Stk. 2 
Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §6 
 
Stk. 3 
Udskrift af protokollen skal umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling tilgå hovedledelsen. 
 
 

§ 8  Bestyrelsens sammensætning 
 
Stk. 1a 
Bestyrelsen består af en formand og en kasserer samt 4-6 menige medlemmer. 
 
Formanden vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen og kassereren vælges på den 
ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 



 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, hvormed der sker en afgang af 2-4 medlemmer hvert 
år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 1b 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende poster 
til besættelse:  
1. Sekretær 
2. Udvalgskontakter 
 
Stk. 1c 
Bestyrelsen kan, hvis der er afgang fra bestyrelsen udover antallet af valgte suppleanter, supplerer med 2-4 
nye menige medlemmer. 
 
Stk. 1d 
Bestyrelsesmedlemmer der er kommet i bestyrelsen jf. iflg. § 8 stk. 1c er på valg på den førstkommende 
ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 2 
Op til 3 børn/unge under 18 år vælges af de unge selv som ”unge observatører” i bestyrelsen uden 
stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen. 
 
Stk. 3 
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 
1.  Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler 

m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt 
2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre 

virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til 
foreningen, samt 

3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. 
 
De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er 
almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet 
fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse 
ikke vil medføre, at uvedkommende interesser for mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den 
folkeoplysende forening. 
 
 

§ 9  Bestyrelsens opgaver og virke 
 
Stk. 1 
Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste 
lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Der kan dog 
nedsættes et stående forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og bestyrelsens repræsentant fra et 
af klubbens udvalg, såfremt der skal træffes beslutninger vedr. udvalget som ikke kan vente til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
 
 



Stk. 4 
Valg til holdrepræsentantskabet foretages på de enkelte hold senest 14 dage før officiel kredsturneringsstart. 
Der vælges 1 holdrepræsentant fra hvert hold. Denne person må ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
Stk. 5 
Holdrepræsentantskabet fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og holdene ved 
holdrepræsentantskabsmøderne, som indkaldes af bestyrelsen, når behovet opstår. Der udveksles 
informationer og praktiske opgaver uddelegeres og koordineres af bestyrelsen. 
 
 

§ 10  Budget, ansøgning, regnskab og revision 
 
Stk. 1 
Afdelingens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til 
revisoren, som skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. 
Driftsregnskabet og status skal være forsynet med revisorens påtegning. 
 
Stk. 3 
Driftsregnskab og status samt budget for følgende regnskabsår forelægges på den ordinære 
generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status skal være underskrevet af såvel kasserer og 
formand som revisor. 
 
Stk. 4 
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i 
lovgivningen til enhver tid gældende krav. 
 
Stk. 5 
Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus kommune sammen med ansøgningen 
om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen 
og revisor. 
 
Stk. 6 
Ved samlede tilskud på under 450.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. 
Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller 
nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Stk. 7 
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse og kontrollere beholdningerne. 
 
 

§ 11  Tegningsret 
 
Stk. 1 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af 
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

§ 12  Hæftelse 
 
Stk. 1 
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har 
modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der 



kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke 
personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. 
 
Stk. 2 
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende 
formue. 
 
 

§ 13  Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1 
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling dog kun med 2/3’s majoritet. 
Afdelingen kan kun nedlægges ved en beslutning taget af hovedforeningens repræsentantskab, jf. 
foreningens lover §3, stk. 2. 
 
Stk. 2 
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at 
de tilstadighed opfylder lovens krav. 
 
 

§ 14  Ophør 
 
Stk. 1 
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. 
 
Stk. 2 
Ved ophør skal eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område. 
 
 

§ 15  Hovedforeningens love 
Stk. 1 
Hovedforeningens love er i den udstrækning de kan finde anvendelse direkte gældende i afdelingen. Der må 
ikke foretages vedtægtsændringer der er i strid med hovedforeningens love. 
 
 
 
Revideret maj 2002. 


