
Vedtægter for Kokkedal Idræts Klub 
 
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 
§ 1. 
Klubbens navn er Kokkedal Idræts Klub, i forkortelse kaldet K.I.K. 
Klubben er stiftet den 9. oktober 1978. 
 
§ 2. 
Klubbens hjemsted er Kokkedal i Fredensborg Kommune. 
 
§ 3. 
Klubbens formål er, at give de idrætsinteresserede, fortrinsvis i Kokkedal, mulighed for at 
dyrke idræt på amatørmæssig basis. 
 
MEDLEMMER. 
 
§ 4. 
Som medlem kan optages enhver person, for så vidt ikke dennes forhold til andre 
idrætsforeninger, der hører til samme union og forbund som K.I.K., er til hinder herfor, 
samt at vedkommende er amatør i henhold til gældende bestemmelser. 
 
§ 5. 
Klubben består af både senior- og ungdomsmedlemmer, som kan være aktive eller 
passive. 
Indmeldelse sker ved henvendelse til den respektive afdeling og følger dennes procedure. 
For medlemmer under 18 år skal der foreligge en accept fra den som har 
forældremyndigheden eller er værge. 
Medlemmet opnår først rettigheder, når første kontingent er betalt. 
 
§ 6. 
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af afdelingsbestyrelsen og 
godkendes på den enkelte afdelings generalforsamling. 
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af afdelingsbestyrelsen. 
 
§ 7. 
Afdelingsbestyrelsen er bemyndiget til, hvor særlige omstændigheder taler herfor, at 
eftergive kontingentrestancer. 
Anden gæld til klubben kan kun eftergives af hovedbestyrelsen. 
 
§ 8. 
Udmeldelse skal ske skriftligt eller på mail til den respektive afdeling. 
 
§ 9. 
Medlemmer der ikke har betalt forfaldent kontingent, fortaber retten til at dyrke idræt i 
klubben. 
Hvis kontingentet ikke er betalt 4 uger efter forfaldstidspunktet, er afdelingsbestyrelsen, 
efter at have givet 8 dages betalingsvarsel, berettiget til at ekskludere vedkommende.  
Et kontingentrestanceekskluderet medlem, må for igen at blive medlem, betale sin 
restance samt eventuelt nyt indskud. 



 
§ 10. 
Æresmedlemmer udnævnes af hovedbestyrelsen. 
Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
 
§ 11. 
Klubben er gennem de enkelte afdelinger tilsluttet de respektive specialforbund/unioner 
under Danmarks Idræts - Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) 
og er underlagt disses love og bestemmelser. 
Ophører klubben med at eksistere, eller udmelder sig af DIF eller DGI skal den 
tilbagelevere samtlige herfra modtagne ejendele. 
Ethvert medlem er forpligtet til, at overholde love og vedtægter for klubben samt for de 
forbund som klubben til enhver tid er medlem af. 
Desuden har medlemmer pligt til ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, når 
klubben repræsenteres, at udvise en nobel og sømmelig optræden. 
Afdelingsbestyrelsen har ret til at idømme et medlem karantæne for usportslig optræden i 
indtil 30 dage. 
 
§ 12. 
Medlemmer må ikke deltage i andre ligestillede klubbers konkurrencer og kampe uden 
afdelingsbestyrelsens skriftlige tilladelse. 
Det samme gælder for deltagelse i firma og privatkampe. Overtrædelse af denne paragraf 
kan medføre eksklusion af klubben. Beslutning om eksklusion træffes af 
hovedbestyrelsen. 
Et, efter denne paragraf, ekskluderet medlem, kan kun optages på ny, efter 
hovedbestyrelsens tilladelse. 
 
SPONSORINDTÆGTER. 
§ 13. 
Sponsorpenge går ubeskåret til de afdelinger, som de efter aftale med sponsorerne er 
tiltænkt. 
Sponsoraftaler hvor beløb skal fordeles blandt flere afdelinger, indgås af 
hovedbestyrelsen. 
Kassereren påtegner alle sponsoraftaler og fremsender faktura på det tegnede beløb. 
Hovedbestyrelsen eller den afdeling der har indgået sponsoraftalen har fortrinsret til 
genforhandling. 
 
ENTREINDTÆGTER M.M. 
§ 14. 
Entreindtægter ved kampe, stævner eller lignende tilfalder de involverede afdelinger. Dog 
således, at indtægten fra fællesstævner, indbetales til hovedbestyrelsen og fordeles 
derfra. 
Medlems-, forenings- og træner/instruktørtilskud fra kommunen indgår til hovedbestyrelsen 
og fordeles derfra efter gældende regler. 
 
 
 
 



 
GENERALFORSAMLING. 
§ 15. 
Hovedgeneralforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
Afdelingerne afholder hvert år deres selvstændige generalforsamling inden 
hovedgeneralforsamlingen. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af mail til 
medlemmerne, opslag på hjemmeside samt i klublokale. 
 
Dagsorden bekendtgøres ved udsendelse af mail til medlemmerne samt på hjemmeside 
3 gange 24 timer inden generalforsamlingen. 
 
Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være 
afdelingsbestyrelsen/hovedbestyrelsen i hænde senest 5 gange 24 timer før 
generalforsamlingen. 
 
I sager, der ikke er opført på dagsorden, kan en generalforsamling ikke tage bindende 
beslutninger. 
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges før 
tidligst på den nærmest følgende ordinære generalforsamling. 
 
Referat af generalforsamlingen bekendtgøres ved mail til medlemmerne samt på 
hjemmeside. 
 
§ 16. 
Valgbarhed har ethvert medlem som er fyldt 18 år, og som har 60 dages medlemskab, og 
ikke er i restance med sit kontingent. 
For at blive valgt skal man være til stede eller skriftligt tilsagn foreligge. 
Stemmeret har ethvert fremmødt medlem som er fyldt 15 år, og som har 60 dages 
medlemskab og ikke er i restance med sit kontingent. Der kan ikke afgives stemme ved 
fuldmagt. 
Medlemmer kan deltage med taleret i samtlige generalforsamlinger, men har kun 
stemmeret i de afdelinger, de er medlem af samt på hovedgeneralforsamlingen. 
 
§ 17. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. 
Skriftlig afstemning foretages, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer kræver det. 
 
§ 18. 
Den ordinære hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. 
Afdelingsgeneralforsamlinger afholdes hvert år inden hovedgeneralforsamlingen. 
 
Dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget. 
4. Indkomne forslag. 
5.A: Valg af afdelingsbestyrelse, på hovedgeneralforsamlingen valg af hovedformand, 
næstformand, hovedkasserer, sekretær og menige medlemmer. 



5.B: Valg af bestyrelsessuppleanter, hvert år. 
5.C: På hovedgeneralforsamlingens dagsorden, valg af 2 revisorer, skiftevis hvert andet 
år. 
5.D: På hovedgeneralforsamlingens dagsorden, valg af revisorsuppleant, hvert år. 
6. Eventuelt. 
 
§ 19. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af afdelingsbestyrelsen/ 
hovedbestyrelsen og skal indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt forlanger det. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter, at 
opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet 
afdelingsbestyrelsen/hovedbestyrelsen i hænde. 
 
§ 20. 
Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset det fremmødte antal medlemmer. 
Valg afgøres ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. 
Ændringer eller tilføjelser til bestående vedtægter kræver 2/3 majoritet af de fremmødte. 
 
§ 21. 
Klubben kan kun opløses, når dette vedtages på 2 på hinanden følgende ordinære 
hovedgeneralforsamlinger med mindst 3/4 majoritet af de fremmødte. 
Klubbens formue tilfalder ved opløsning idrætsarbejdet i Fredensborg Kommune. 
 
BESTYRELSER. 
§ 22. 
Klubben ledes af hovedbestyrelsen samt af formændene for de afdelinger klubben til 
enhver tid omfatter og skal bestå af mindst 5 medlemmer. 
Hovedbestyrelsen, skal afholde mindst 4 årlige møder, og fastsætter selv sin 
forretningsorden samt vælger repræsentanter til udvalg m.m., hvor hele klubben skal 
repræsenteres. 
Hovedbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære hovedgeneralforsamling. 
Hovedformand og sekretær går på valg i lige år, næstformand og hovedkasserer i ulige år. 
Menige medlemmer vælges for et år ad gangen. 
 
§ 23. 
Afdelingsbestyrelserne skal bestå af mindst 5 medlemmer. 
Alle vælges på den ordinære generalforsamling og tiltræder efter afholdelse af 
hovedgeneralforsamlingen. 
Afdelingsbestyrelsen skal afholde mindst 4 årlige møder og vælger, selv repræsentanter til 
møder m.m., der kun angår dennes afdeling. 
Afdelingerne kan nedsætte de udvalg, de finder nødvendige, dog skal formandsposten i 
udvalg være et bestyrelsesmedlem. 
Formand og sekretær går på valg i lige år, næstformand og kasserer i ulige år. 
Menige medlemmer vælges for 1 år ad gangen. 
 
§ 24. 
På bestyrelsesmøder kan beslutninger kun tages, når mindst halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne er til stede, deriblandt formand eller næstformand. 



I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. 
I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. 
Formanden indkalder til møde, når denne finder behov herfor, eller når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. 
 
§ 25. 
Kontingenter, andre indtægter tilgår den enkelte afdeling direkte. 
Kommunale tilskud udbetales af hovedforeningen til afdelingerne. 
 
§ 26. 
Hovedforeningen tegnes af hovedformanden.  
Ved økonomiske dispositioner over kr. 40.000,- kræves dog underskrift af formand og 
kasserer i forening. 
Afdelingsformand har tegningsretten for den enkelte afdeling. 
Afdelingerne fører selvstændige protokoller/referater og regnskaber og er ansvarlige for 
disse overfor hovedbestyrelsen og afdelingsgeneralforsamlingen. 
Afdelingerne afleverer afsluttede regnskaber til hovedformanden. 
Afdelingens regnskaber revideres hvert år, sammen med hovedbestyrelsens, af revisorer 
valgt på hovedgeneralforsamlingen. 
Revisorerne kan overfor de enkelte kasserere forlange alt nødvendigt materiale udleveret 
til brug for revisionen. 
 
§ 27. 
Gyldigt medlemsbevis. Kassereren fører en opdateret medlemsliste, der gælder som 
gyldigt medlemsbevis, der giver adgang til klubbens anlæg og generalforsamlinger. 
Hovedbestyrelsen kan dog ved særlige lejligheder ophæve medlemmernes ret til fri 
adgang til anlægget. 
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de anvisninger, som 
afdelingsbestyrelserne/hovedbestyrelsen måtte træffe til ordenens opretholdelse, såvel i 
lokalerne, på spillepladserne som på klubbens sportslige udflugter. 
Henstilling fra et afdelingsbestyrelsesmedlem/ hovedbestyrelsesmedlem, der bliver 
negligeret, kan medføre eksklusion af klubben.  
En sådan afgørelse træffes af hovedbestyrelsen, og kan også kun ophæves af denne. 
 

Forelagt og vedtaget på hovedgeneralforsamlingen den 5. marts 2018 


