Love for Aalborg Fægteklub
I
Foreningens navn og hjemsted:
§1.
Foreningens navn er Aalborg Fægteklub. Dens hjemsted er Aalborg kommune. Foreningens forkortelse er AAF.
II
Foreningens formål:
•
•

§2
At sikre udbredelse af fægtekunsten til interesserede i alle aldersgrupper,
Lokalt, regionalt og nationalt at være en kendt og anerkendt sportsklub, der i kraft af stor bredde i medlemskredsen,
tilknytning af fægtemester, træner og instruktører, egne lokaler, fuldt opdateret udstyr og et bredt program af aktiviteter
giver motions- og konkurrencefægtere de optimale muligheder for at udøve deres sport.
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III
Medlemmerne og deres rettigheder og pligter:

§3

Medlemmerne kan være:
A. Aktive medlemmer
B. Passive medlemmer
C. Æresmedlemmer.
§4
Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fægteinteresseret.
Som passivt medlem kan klubben optage enhver, der kan gå ind for dens formålsparagraf.
Æresmedlemmer, der har samme rettigheder som aktive medlemmer, kan udnævnes af generalforsamlingen, men kun efter
enstemmig beslutning af generalforsamlingen.
§5
Klubben er medlem af Dansk Fægte-Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og klubben og enhver af dens medlemmer er
som følge heraf forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser.
Et kontingentbetalende medlem af en anden fægteklub under Dansk Fægte-Forbund har ret til at deltage i træningen uden
medlemsskab af AAF. Dog skal lektioner betales i henhold til klubbens betalingsregler.
§6
Intet medlem kan repræsentere klubben uden bestyrelsens tilladelse.
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§7
Medlemsretten ophører:
a. ved udmeldelse, som med dags varsel kan ske til bestyrelsens formand eller kasserer. Kontingent beregnes helt frem til
udmeldelsen, som aldrig kan ske med tilbagevirkende kraft,
b. ved eksklusion, som dog kun kan finde sted efter beslutning af en generalforsamling med dette spørgsmål på
dagsordnen, og til hvilken generalforsamling han eller hun med anbefalet brev bliver indkaldt med mindst 8 dages
varsel.
Til forslag om eksklusion kræves bestyrelsens beslutning eller begæring herom fra mindst 10 af foreningens medlemmer.
Såfremt et medlem har pådraget sig kontingentrestance for et halvt år, skal bestyrelsen dog ekskludere vedkommende uden at
denne har krav på at få eksklusionen forelagt for en generalforsamling, og vedkommende kan kun på ny optages som medlem
imod at betale sin gæld til klubben.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny
generalforsamling.
§8
Deltagelse i træning er betalingsfri de første to gange, hvorefter der betales kontingent.
Kontingent betales månedsvis forud. Juli er betalingsfri.
IV
Bestyrelsen og juniorrepræsentanten:
§9
Bestyrelsen, som er ulønnet, består af 6 medlemmer, som repræsenterer foreningen i alle forhold. Den forestår foreningens
daglige ledelse, råder over og er ansvarlig for foreningens midler og for, at disse anvendes i
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overensstemmelse med foreningens mål.
§10
Medlemmer til bestyrelsen vælges for en 2-årig periode af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges ved en særlig
afstemning. For øvrige medlemmer gælder, at der det første år afgår 3 medlemmer og det næste år 2 medlemmer.
En repræsentant for juniorfægterne vælges for et år ad gangen.
Der vælges for et år ad gangen en suppleant til bestyrelsen.
Genvalg er tilladt.
§11
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand, kasserer og sekretær og er berettiget til at antage og ansætte en
lønnet fægtelærer, leje nødvendige lokaler og lignende.
§12
Formanden og i dennes forfald næstformanden fører forsædet for bestyrelsesmøderne, hvor alle sager afgøres ved simpel
stemmeflerhed.
Formanden sammenkalder bestyrelsen så ofte, vedkommende finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer
begærer det.
For at et bestyrelsesmøde kan have gyldighed, må mindst 4 medlemmer være til stede og i tilfælde af stemmelighed gør
formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen fordeler selv forretningerne imellem sig, som den finder det formålstjenligt, og kan navnlig nedsætte underudvalg
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til undersøgelse og tilrettelæggelse for bestyrelsen af spørgsmål, som skønnes at falde ind under foreningens opgaver.
Juniorrepræsentanten indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en referat, af hvilket navnlig bestyrelsens beslutninger vil fremgå.
V
Regnskabsvæsen:
§14
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december og skal foreligge revideret inden hvert års 31. januar.
§15
Til at revidere regnskabet vælger den ordinære generalforsamling en revisor og en revisorsuppleant.
Det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn hos formanden i 3 dage forud for den ordinære generalforsamling.

VI
Generalforsamlingen:

§16
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens
anliggender.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer er til stede eller repræsenterede, jfr.
dog § 22 og 23.
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§17
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden 1. april med følgende dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens stilling og virksomhed I det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år og statusopgørelse til godkendelse
Valg af formand
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Andre på dagsordenen opførte forslag
Eventuelt

§18
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller mindst 10 aktive medlemmer skriftligt forlanger dette under
samtidig angivelse af dagsorden.

§19
Alle generalforsamlinger holdes i Aalborg og indkaldes med 8 dages varsel pr. e-mail eller brev til hvert enkelt medlem med
angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen ledes af en af denne på bestyrelsens forslag valgt dirigent, som ikke behøver at være medlem af klubben.
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§20
Forslag, som medlemmerne måtte ønske fremsat på den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest 1.
februar. Om sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke træffe beslutning.
§21
Stemmeret har kun aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i klubben i de sidste 3
måneder inden generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et medlem, som selv er stemmeberettiget. Dog kan ingen på egne og andres vegne
afgive mere end 3 stemmer.
§22
På generalforsamlingen afgøres alt ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Til forandring af lovene og til beslutning om et medlems eksklusion fordres, at mindst halvdelen af foreningens aktive
medlemmer er til stede, og at beslutning herom tages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Forandringer i lovene, der går ud på at ændre disse loves regler om klubbens opløsning, kan dog kun finde sted, når mindst
halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmer afgives
herfor.
Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde af stemmeberettigede, men den påkrævede
majoritet af de repræsenterede stemmer er afgivet for forslaget, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, på hvilken
der da tages bestemmelse uden hensyn til medlemstallet, men med samme kvalificerede majoritet.
§23
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst
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halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til hvilken vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de mødte
stemmer derfor.
Såfremt opløsning vedtages, vælges en likvidationskomite, som drager omsorg for afvikling af klubbens forhold og fører
indstilling til en til dette formål indkaldt generalforsamling om anvendelse af klubbens midler, præmier m.v.

Klubbens love, som de fremtræder efter rettelserne ved generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 2018.
Aalborg, 22. marts 2018
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