
VEDTÆGTER FOR BAGSVÆRD ATLETIK CLUB. 
 

§ 1 
 
1.1 Foreningens navn er Bagsværd Atletik Club med hjemsted i Gladsaxe Kommune. 
 
1.2 Klubdragten er hvid trøje med blå/rød/blå ring omkring brystet. Sorte benklæder. 
 
1.3 Reklamer på klubdragten skal godkendes af bestyrelsen, hvis afgørelse altid er underlagt (Iflg. DAF`s 

nationale reklameregler). 
 

§ 2 
 
2.1 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. 

 
 
2.2 Det er den til enhver tid siddende bestyrelses opgave at varetage alle gruppers interesser såvel sportsligt 

som socialt. 
 
2.3 Bestyrelsen forelægger hvert år på generalforsamlingen dens mål for det kommende år.  
 

§ 3 
 
3.1 Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund, Dansk Triatlon Forbund og DGI, og er underkastet 

disse forbunds love og bestemmelser. 
 

§ 4 
 
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. 
 
4.2 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Til æresmedlemmer kan 

kun vælges medlemmer, der har udført en langvarig og uegennyttig indsats for klubben. 
 

§ 5 
 



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. 

 
5.2 I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter indgivet ansøgning bevilge børnerabat, særligt i tilfælde hvor 

familien har 3 eller flere børn, der er medlem af foreningen. Første barn betaler fuldt kontingent. 
Rabatten gives som 50 % på efterfølgende børn. 

 
§ 6 

 
6.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. Januar eller 

1. juli, og al kontingentrestance skal være betalt inden udmeldelsen er effektiv. 
 
6.2 Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 1/2 år kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan genoptages som medlem før restancen er 
betalt. 

 
6.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens 

beslutning herom kræver dog, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. 
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at udtale 
sig, og kan kræve spørgsmålet om eksklusionen afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. 
Spørgsmålet skal i så fald optages som særskilt punkt på dagsorden. 

 
6.4 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 3/4 af de tilstedeværende 

stemmeberettigede stemmer herfor. 
 
6.5 Et medlem, der er ekskluderet enten i henhold til en bestyrelsesbeslutning eller en 

generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem efter beslutning af den myndighed, der har 
foretaget eksklusionen, og efter de samme regler. 

 
§ 7 

 
7.1 Generalforsamlingen har - med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver - den højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. 
 
7.2 Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 4 

ugers varsel, på foreningens hjemmeside, samt ved opslag i klublokalet på Bagsværd stadion. 
 
7.3 Dagsordenen bekendtgøres samtidig hermed. 
 
7.4 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og på opslag i 
klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 
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. 

 
7.6 Bestyrelsen meddeler dirigenten antallet af stemmeberettigede før generalforsamlingens åbning. 
 
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. 
 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-, Talent-elite, Stævne- & Atletik-udvalg i ulige år, for Ungdoms- 
& Motions-udvalg i lige år) 

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

 
7.8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og den skal indkaldes, når 

mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til 
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at be-
styrelsen har modtaget begæring herom. 

 
7.9 Indkaldelsesvarslet for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage, og dagsorden bekendtgøres 

samtidig på foreningens hjemmeside, samt ved opslag i klublokalet på Bagsværd stadion  
 

§ 8 
 
8.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
 
8.2  De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 af de fremmødte, stemmeberettigede 

medlemmer sættes under afstemning. 
 
8.3  Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal den være skriftlig, hvis blot et af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer kræver det. 
 
8.4 Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forlægges på samme 

generalforsamling. 
 
8.5 Generalforsamlingsreferatet underskrives af dirigenten. 
 

§ 9 
 
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.  

 
9.2 Bestyrelsen tegner foreningen i alle forhold og er som sådan forpligtet af sine på lovlig vis vedtagne 

beslutninger. Bestyrelsen skal mindst bestå af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den 
ordinære generalforsamling med halvdelen hvert andet år.  

§ 10 
 
10.1 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand 

som kasserer. 
 
10.2 Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse. 
 

§ 11 
 



11.1 Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. 
 
11.2 Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år samt forældre/værge til medlemmer under 18 år  
        er valgbare til bestyrelsen. 
11.3 Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller sekretær. 
 
11.4 I tilfælde af at formanden må nedlægge sit hverv, påhviler det den øvrige bestyrelse uden unødigt 

ophold at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
 
11.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

§ 12 
 
12.1 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer hvoriblandt formanden 

eller i dennes lovlige fravær sekretæren er til stede, jævnfør dog § 6 stk. 3. 
 
12.2 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
12.3 Der skrives referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger med et eksemplar til hvert 

bestyrelsesmedlem samt ved opslag i klublokalet. 
 
12.4 Foreningens regnskabsår er fra 1.1 til 31.12, og kassereren skal inden den 15. februar afgive 

driftsregnskab for det forløbne år samt status pr. 31.12 til revision. 
 
12.5 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse med revisorens 

påtegning. 
 
12.6 Driftsregnskab, status og bestyrelsens beretning bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 

dage før generalforsamlingen.  
 

§ 13 
 
13.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk regnskabskyndig revisor samt 

en suppleant, disse behøver ikke at være medlemmer af foreningen. 
 
13.2 Revisoren skal hvert år inden 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er 

tilstede, driftsregnskab og status forsynes med påtegning. 
 
13.3 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
  

§ 14 
 
14.1 Bestyrelsen fastsætter, gennem organisationsplanen og funktionsbeskrivelser, retningslinier for 

ansvars- og kompetencefordeling for bestyrelsens arbejdsopgaver. 
 
14.2 De enkelte bestyrelsesmedlemmer nedsætter inden for eget område underudvalg (arbejdsgrupper) i 

nødvendigt omfang. Underudvalg (arbejdsgrupper) kan etableres og nedlægges efter behov. 
Underudvalg (arbejdsgrupper) refererer til det bestyrelsesmedlem de i henhold til organisationsplanen 
tilhører. Deltagere i underudvalg (arbejdsgrupper) kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov. 

 
14.3 Bestyrelsen udpeger 1 gang årligt foreningens 2 repræsentanter til Bagsværd Stadions brugermøder.  
 
14.4 Bestyrelsen udpeger 1 gang årligt foreningens materialeforvalter.  



 
§ 15 

 
15.1 Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, men kræver at mindst 2/3 af  

de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for disse vedtægtsændringer. 
 
15.2 I henhold til § 7 skal forslag herom dog være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 
 
15.3 De på generalforsamlingen vedtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og på opslag i 

klublokalet snarest efter generalforsamlingen. 
 
15.4 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. 
 
15.5 Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. 

 
15.6 Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny 

generalforsamling inden 1 måned og med 14 dages varsel, hvor beslutning om opløsning kan træffes 
med ovennævnte stemmeflertal uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.  

 
15.7 På samme generalforsamling træffes endvidere bestemmelse om hvad der skal ske med foreningens 

formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, simple stemmeflertal er her tilstrækkelige, der kræves 
dog at formuen anvendes til almenvelgørende eller almennyttigt formål indenfor idræt. 

 
15.8 Disse vedtægter er gældende efter vedtagelse på den stiftende generalforsamling den 27. maj 1972 med 

ændringer vedtaget på generalforsamlingerne i 1976, 1978, 1982, 1986 (marts), 1986 (oktober), 1987, 
1992, 1993, 1994,1995, 1997 (september), 1999 (marts), 2001 (marts), 2002 (november), 2006 (april), 
2010 (april), 2011 (marts), 2013 (april) og 2017 (marts). 
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