
1 Forslag til vedtægtsændringer 2017 

1. 

1.3 Reklamer på klubdragten kan kun godkendes af bestyrelsen, hvis afgørelse altid er underlagt DAF's 

bestemmelser. (11.4.00).  

Ændres til:  

1.3    Reklamer på klubdragten skal godkendes af bestyrelsen, hvis afgørelse altid er underlagt DAF's 

bestemmelser. (Iflg. DAF`s nationale reklameregler). 

 

2. 

4.1 Som aktive eller passive medlemmer kan enhver optages. Optagelse af umyndige medlemmer kræver 

dog tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. 

Ændres til:  

4.1    Som aktive eller passive medlemmer kan enhver optages, som ikke er i restance overfor klubben. 

Optagelse af umyndige medlemmer kræver dog tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. 

 

3. 

7.5 Stemmeret har alle medlemmer, aktive såvel som passive, og som ikke er i kontingentrestance med 

mere end et kvartal, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Stemmeret udøves 

kun ved personligt fremmøde. 

7.5 Tale- og stemmeret har alle medlemmer, aktive såvel som passive, som ikke er i kontingentrestance, og 

som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.  For medlemmer under 14 år, udøves 

stemmeret af medlemmets værge. Stemmeret udøves kun ved personligt fremmøde. 
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11.2 Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 

Ændres til: 

11.2 Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. 
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5. 

Der stemmes samlet om § 2.1 og § 5.1. 

2.1Foreningen, der er upolitisk, har til formål at fremme atletik-, triatlon- og motionsaktiviteter for ungdom, 

voksne og passive på grundlag af socialt samvær på tværs af alder og niveau. Dette søges opnået gennem 

fælles træning, deltagelse i mesterskaber, holdkampe samt forskellige motionsarrangementer i et idrætsligt 

samvær med socialt sigte. 

 

Ændres til: 

Foreningen, der er upolitisk, har til formål at fremme atletik-, triatlon- og motionsaktiviteter for ungdom, 
voksne og passive på grundlag af socialt samvær på tværs af alder og niveau.  

Dette søges opnået gennem fælles træning, deltagelse i mesterskaber, holdaktiviteter samt forskellige 
motionsarrangementer i et idrætsligt samvær med socialt sigte. 

Formålet søges endvidere opnået ved at: 

 tiltrække og fastholde medlemmer til atletik, løbemotion og triatlon, herunder subelite inden for 
Atletik, Motionsløb, Baneløb og Cross samt Triatlon. 

 støtte op om medlemmernes sportslige udvikling, og bakke op om talenterne/eliten (14+) gennem 
aktiviteter, der kvalificerer til deltagelse i konkurrencer på højeste niveau i dansk og international 
atletik. Talent/Elite-trænerne udarbejder årligt i samarbejde med bestyrelsen en målsætning og 
budget for årets talent/elite-aktiviteter under hensyntagen til årsbudgettet. 

 udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben og klubbens 
aktiviteter. 

5.1 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet 

opkræves halvårligt for såvel aktive som passive medlemmer. 

Ændres til: 

5.1 Foreningens budget og kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves halvårligt for såvel aktive som passive medlemmer. 
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Der stemmes samlet om § 7.7 og § 9.1. 

7.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger: 

 1) Valg af dirigent. 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
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 4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 5) Behandling af eventuelle indkomne forslag. 

 6) Valg af formand ulige år. 

 7) Valg af kasserer lige år. 

 8) Valg af sekretær ulige år. 

9) Valg af 5 udvalgsformænd (for TRI-, Stævne- & Atletik-udvalg i ulige år, for Ungdoms- & 
Motions-udvalg i lige år) 

10)  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
11)  Eventuelt. 

Ændres til: 

7.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger: 

 1) Valg af dirigent. 

4) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
5) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 5) Behandling af eventuelle indkomne forslag. 

 6) Valg af formand ulige år. 

 7) Valg af kasserer lige år. 

 8) Valg af sekretær ulige år. 

9) Valg af 6 udvalgsformænd (for TRI-, Stævne-, Talent-elite- & Atletik-udvalg i ulige år, for 
Ungdoms- & Motions-udvalg i lige år) 

       10) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
       11) Eventuelt. 

 
 
 

9.1 Foreningens bestyrelse består af et forretningsudvalg, der består af formand, kasserer og sekretær samt 
formændene for ungdoms-, atletik-, motions-, triatlon- og stævneudvalget. Forretningsudvalget 
varetager det daglige administrative arbejde - tegningsret og repræsentation er ligeledes placeret her - 
jvf. § 10.  

 
 

Ændres til:  

9.1 Foreningens bestyrelse består af et forretningsudvalg, der består af formand, kasserer og sekretær samt 
formændene for ungdoms-, atletik-, motions-, triatlon-, Talent-elite- og stævneudvalget. Forretningsudvalget 
varetager det daglige administrative arbejde - tegningsret og repræsentation er ligeledes placeret her - jvf. § 
10.  


