Vedtægter VG Fodbold
§1 Navn
Foreningens navn er VG Fodbold. Foreningen har hjemsted i Viby Idrætscenter beliggende i Roskilde
Kommune. Foreningen benytter faciliteter, anlæg og lokaler både i og ved Viby Idrætscenter samt
Ramsøhallen i Gadstrup.
Klubben udspringer af en fusion mellem Viby IF Fodbold og Gadstrup Fodbold.
§2 Foreningens formål.
VG Fodbolds formål er at skabe de bedst mulige rammer for at spille fodbold for begge køn i alle
aldersgrupper.
§3 Medlemskab af organisation.
VG Fodbold er medlem af Viby Idrætsforening (VIF), og er her igennem medlem af Danmarks Idræts
Forbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union (RIU). Derudover er
VG Fodbold medlem af DBU og REOS.
Derudover har VG Fodbold en tæt tilknytning til, og samarbejde med Gadstrup IF (GIF)
Medlemskontingent betales til VIF i forhold til antal medlemmer fra Viby (postnummer 4130)
§4 Kontingent.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§5 Optagelse af medlemmer.
Som medlem af foreningen kan optages enhver person, voksen som barn, der aktivt udøver fodbold i
foreningen. Medlemskabet træder først i kraft når indmeldelsen er gennemført og kontingent betalt
Æresmedlemmer, der er indstillet af bestyrelsen, udnævnes af VG Fodbolds generalforsamling.
§6 Udmeldelse, udelukkelse og eksklusion.
Udmeldelse skal foregå før en kontingentperiode starter.
Betales kontingentet ikke rettidigt kan bestyrelsen foretage en udelukkelse af medlemmet. Dette betyder
også at medlemmet afskæres fra medlemskab i andre foreninger indenfor VIF . Udelukkelsen skal
bekendtgøres overfor medlemmet skriftligt og med et 8 dages varsel, med mulighed for at medlemmet
betaler sin restance og dermed undgår udelukkelse.
Overdragelse af spillercertifikat til anden klub udstedes i henhold til gældende regler hos DBU.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog,
at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusion.
Inden bestyrelsen træffer sin beslutning, skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sine
synspunkter. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig,
hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Et tidligere ekskluderet medlem, kan kun genindtræde i foreningen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling stemmer herfor.

§7 Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
Den afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden og i lokal avis.
Alle fremmødte medlemmer på/over 15 år og forældre/værge for medlemmer under 15 år har stemmeret
på generalforsamlingen, såfremt der ikke er restance på medlemmets kontingentbetaling.
Personer med officielle klubhverv, har ligeledes stemmeret ved generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af stemmetællere
3.
Forelæggelse af formandens beretning.
4.
Fremlæggelse af foreningens REGNSKAB til godkendelse.
5.
Fremlæggelse af afdelingens BUDGET til godkendelse.
6.
Indkomne forslag.
7.
Valg til bestyrelsen: (Vælges for en 2 årig periode)
Lige år: Formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Ulige år: Næstformand og et bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
8.
Valg af revisor (Vælges for en 2 årig periode)
9.
Valg til Viby IF (VIF) repræsentantskab
10.
Eventuelt.
Forslag fra medlemmer (punkt 6) og kandidater der ønsker at stille op til valg til bestyrelse (punkt 7), skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden for
generalforsamlingen inklusiv indkomne forslag udarbejdes af bestyrelsen og offentliggøres senest 7 dage
før generalforsamlingen.
Ledelse af generalforsamling
Der vælges en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen, og som leder generalforsamlingen og
bestemmer afstemningsmåden. Hvis bare en deltager i generalforsamlingen ønsker det skal der foretages
skriftlige afstemninger.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion (§6) og foreningens ophør (§12). Blanke
stemmer (hverken for eller imod) tæller altid med som gyldig afgivet stemme.
Der skrives referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og offentliggøres på
hjemmesiden, senest 3 dage efter generalforsamlingen.
Stk 2 Digital generalforsamling
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Beslutningen kan alene træffes, således at en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force
majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse
med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at
generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at
der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og
stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal oplyse at foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de
tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved
generalforsamlingen.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således
der undgås uvedkommende deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
§8 Bestyrelse.
Bestyrelsen består af 5 personer og er foreningens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle
forhold. Følgende poster findes i bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Afdelingen tegnes af formand, næstformand og økonomiansvarlig
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter underudvalg, som bestyrelsen finder
relevante.
Bestyrelsen udpeger på førstkommende bestyrelsesmøde økonomiansvarlig, og fordeler øvrige opgaver
blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf mindst 2 af de
tegningsberettigede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Der skrives referater af alle bestyrelsesmøderne. De gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside.
Formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år, suppleanter for et år. Suppleanter, der træder
ind i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Formand, næstformand og økonomiansvarlig, skal være juridisk myndige.
Øvrige, der vælges, skal være fyldt 15 år.
§9 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25
stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom til bestyrelsen. Den
afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling (§7).
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes digitalt efter sammen betingelser som ordinær
generalforsamling jvf §7 stk2
§10 Økonomi.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Foreningens driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisor, forelægges på den ordinære
generalforsamling.
Økonomiske dispositioner over 100.000 kr., som ikke fremgår af det godkendte budget, skal vedtages på en
generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær). Det samme gør sig gældende ved optagelse af lån/pant
eller køb af ejendom.
Foreningen hæfter for egen gæld.

§11 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når de angivne tidsfrister er overholdt og
vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
§12 Foreningens ophør.
Beslutning om foreningens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer
er til stede, og mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til
8 uger efter, hvor stemmeflertal afgør spørgsmålet uanset antal fremmødte medlemmer.
Ved foreningens ophør, og hvis der ikke oprettes en ny forening evt. ved sammenlægning, beslutter
generalforsamlingen i samråd med VIF’s og GIF’s Hovedbestyrelser, i hvilket omfang aktiver/materiel skal
overdrages til anvendelse til almennyttigt idrætsarbejde eller overdrages forholdsmæssigt til VIF’s og GIF’s
fortsatte arbejde med at skabe bedst mulige rammer for at spille fodbold for begge køn og i alle aldre.
Generalforsamling indkaldt med henblik på ophør jvf ovenstående, kan afholdes digitalt efter sammen
betingelser, som ordinær generalforsamling jvf §7 stk2

Godkendt på generalforsamlingen d. _______________

_______________________
Dirigent

