
 

Vedtægter for Vejlby-Risskov Idrætsklub  (VRI) 
 
 

1. Navn og formål 
 
1.1. Klubbens navn er ”Vejlby-Risskov Idrætsklub”, kaldet ”VRI”. Dette navn skal anvendes af alle 

klubbens afdelinger ved deltagelse i turneringer, konkurrencer og andre repræsentative hense- 
ender. Klubbens hovedbestyrelse kan undtagelsesvis godkende fravigelse herfra ved eksempelvis 
holdsamarbejder med andre klubber. 

 
1.2. Klubbens hjemsted og adresse er Bellevuehallerne, Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov. 

 
1.3. Klubbens formål er at danne ramme om et sundt og aktivt idrætsliv, fremme interessen for idræt 

og med idrætten som middel skabe et foreningsliv til gavn for den enkelte udøver. 
 
1.4. Klubben består af afdelingerne fodbold, håndbold, badminton, gymnastik og bordtennis. 

Generalforsamlingen kan godkende oprettelse- eller optagelse af nye afdelinger efter indstilling fra 
klubbens hovedbestyrelse. Til hver afdeling kan der være knyttet en støtteforening, hvis vedtægter 
skal være godkendt af klubbens hovedbestyrelse. 

 
1.5. Det tilstræbes, at afdelingerne er selvfinansierende og får mulighed for at konsolidere sig via  

deres respektive støtteforeninger. 
 
 
2. Medlemskab 

 
2.1. Klubben optager aktive medlemmer i de enkelte afdelinger. 

 
2.2. Ind- og udmeldelse skal ske i de enkelte afdelinger. Indmeldelse er bindende for den betalings- 

periode, hvori indmeldelse har fundet sted. Udmeldelse kan alene ske med virkning for fremtidige 
betalingsperioder, da medlemmerne aktivt skal tilmelde sig hver ny sæson. 

 
2.3. Medlemsskab for børn godkendes af forældre/værge gennem den elektroniske 

tilmeldingsprocedure. 
 
2.4. Kontingenter godkendes af generalforsamlingen efter afdelingernes indstilling hertil og betales 

periodevis forud efter generalforsamlingens bestemmelse herom. 
 
2.5. Hel eller delvis fritagelse for kontingent kan, hvis særlige forhold taler derfor, opnås for et år ad 

gangen ved ansøgning til den enkelte afdelingsbestyrelse herom. 
 
2.6. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben, hvis medlemmet er i restance med 

kontingent eller overtræder regler fastsat af klubben eller skader klubbens omdømme ved sin 
opførsel. Det pågældende medlem skal forinden gives lejlighed for at redegøre for sin opfattelse  
af forholdet. Medlemmet kan uden opsættende virkning kræve, at eksklusionen prøves på den 
førstkommende ordinære generalforsamling. Ved eksklusion som følge  af  kontingentrestance 
kan fornyet medlemskab først opnås, når kontingentrestancen er afviklet. 
 
 

3. Generalforsamling 
 
3.1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. 



 	  

3.2. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af oktober . 
 
3.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer 

ønsker det, eller mindst 100 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom over for 
hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden. 

 
3.4. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved annoncering af dagsordenen 

på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubbens lokaler. Årsregnskab og budget for klubben og 
afdelingerne lægges til eftersyn i klubbens lokaler mindst 7 dage før generalforsamlingen. 

 
3.5. Forslag, der ønskes behandlet, skal være modtaget af hovedbestyrelsen senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 
 
3.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til  godkendelse 
4. Vedtagelse af budget, herunder godkendelse af kontingenter og medlemsbidrag til 

hovedafdelingen 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af hovedformand for 1 år ad gangen 
7. Valg af næstformand, hovedkasserer og eventuelt 1 - 2 yderligere særskilte medlemmer af 

hovedbestyrelsen for 2 år ad gangen, således at det tilstræbes, at halvdelen er på valg  
hvert år 

8. Valg af 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at der er en revisor på valg hvert år 
9. Eventuelt 

 
3.7. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, uanset hvor mange afdelinger den på- 

gældende er medlem af. For medlemmer under 15 år udøves stemmeretten af medlemmets 
forældre/værge. 

 
3.8. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til et andet medlem. Hvert fremmødt 

medlem kan kun stemme på én fuldmagt. 
 
3.9. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. En afstemning skal dog ske skriftligt, hvis blot ét 

medlem fremsætter ønske herom. 
 
3.10. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. 

 
3.11. Ændring af klubbens vedtægter kan dog kun ske, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer er re- 

præsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.    
Er dette ikke tilfældet, men er der simpelt flertal for vedtægtsændringen, indkaldes der hurtigst 
muligt til en ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med almindeligt stemmeflertal. 

 
3.12. Hovedbestyrelsen udfærdiger beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet underskrives  

af de bestyrelsesmedlemmer, som var til stede under generalforsamlingen.



 	  

 

4. Afdelingsmøder 
 
4.1. Afdelingsmøder i de enkelte afdelinger afholdes hvert år inden årets generalforsamling for 

hovedforeningen. 
 
4.2. Dagsordenen for afdelingsmøderne er følgende: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af afdelingsbudget til forelæggelse for hovedbestyrelsen og generalforsamlin- 

gen til godkendelse 
3. Indkomne forslag 
4. Valg af afdelingsformand for 1 år ad gangen 
5. Valg af afdelingsbestyrelse bestående af 2 - 6 øvrige medlemmer for 2 år ad gangen, så- 

ledes at det tilstræbes, at halvdelen er på valg hvert år 
6. Eventuelt 

 
4.3. Stemmeberettigede på afdelingsmøderne er alle medlemmer af den pågældende afdeling på 15  

år og derover. For medlemmer under 15 år udøves stemmeretten af medlemmets forældre/værge. 
 
4.4. Punkterne 3.4, 3.5, 3.8 - 3.10 og 3.12 finder tilsvarende anvendelse på afdelingsmøderne med    

de ændringer, som følger af forholdets natur. 
 
 
5. Ledelse 

 
5.1. Hovedbestyrelsen består af hovedformanden, næstformanden, hovedkassereren, eventuelle 

yderligere særskilte medlemmer af hovedbestyrelsen og formændene for de enkelte afdelings- 
bestyrelser. 

 
5.2. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af klubben og for de enkelte afdelin- 

gers overholdelse af resultatet i vedtagne budgetter og andre overordnede   retningslinier. 
 
5.3. Klubben tegnes af hovedformanden sammen med mindst halvdelen af hovedbestyrelsens øvrige 

medlemmer. 
 
5.4. Hovedbestyrelsens medlemmer, eksklusive afdelingsformændene, udgør et  forretningsudvalg, 

der sammen med den lønnede medhjælp, som hovedbestyrelsen måtte antage, varetager den 
daglige ledelse af klubben og påser, at de enkelte afdelinger overholder resultatet i vedtagne 
budgetter og andre overordnede  retningslinier. 

 
5.5. Hovedbestyrelsen kan nedsætte stående udvalg eller adhoc-udvalg til behandling af særlige 

forhold. 
 
5.6. Den enkelte afdelings bestyrelse er ansvarlig for afdelingens ledelse, herunder overholdelse af 

vedtagne afdelingsbudgetter. 
 
5.7. Afdelingerne må alene iværksætte  ekstraordinære  tiltag og arrangementer efter på forhånd at



 	  

have opnået hovedbestyrelsens godkendelse  heraf. 
 
5.8. Formændene indkalder til bestyrelsesmøde, når de finder det påkrævet, eller når mindst 2  

bestyrelsesmedlemmer måtte ønske  det. 
 
5.9. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne er beslutningsdygtige, når mindst 2/3 af medlem- 

merne er til stede, og indkaldelse med angivelse af dagsorden har fundet sted med mindst 7 
dages varsel. 

 
5.10. Vedtagelser i bestyrelserne sker med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forman- 

dens stemme afgørende. 
 
5.11. Der udfærdiges et beslutningsreferat af bestyrelsesmøder, som underskrives af deltagerne ved  

det  efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
5.12. I øvrigt fastsætter hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne selv deres respektive forret- 

ningsorden. 
 
5.13. Udtræder et bestyrelsesmedlem af hovedbestyrelsen eller af en afdelingsbestyrelse, kan den 

pågældende bestyrelse supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
5.14. Bestyrelserne har orienteringspligt over for hinanden og   medlemmerne. 

 
 

6. Regnskab og formue 
 
6.1. Klubbens regnskabsår er 1. juli - 30.  juni. 

 
6.2. Samtlige indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter i klubbens navn skal bogføres over klub- 

bens eller støtteforeningernes regnskaber. 
 
6.3. Hovedkassereren skal inden den 15. september aflevere årsregnskab og budget for klubben og  

for de enkelte afdelinger til  revisorerne. 
 
6.4. Revisionen af årsregnskabet for klubben og de enkelte afdelinger udføres af de 2 på generalfor- 

samlingen valgte revisorer. Får en revisor forfald, eller er der kun valgt en revisor, kan hovedbe- 
styrelsen udpege en revisor, der dog kun fungerer til næste   generalforsamling. 

 
 
7. Ophævelse 

 
7.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt 

samtlige medlemmer. Opnås dette kvalificerede flertal ikke, men er der simpelt flertal for opløs- 
ningen, indkaldes der hurtigst muligt til en ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med   
2/3 flertal blandt de fremmødte  medlemmer. 

 
7.2. Ved foreningens opløsning træffer den sidste generalforsamling bestemmelse om formuens an- 

vendelse. 



 	  

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 22. Oktober 2015.




