Vedtægter for FC Nakskov
af 22. februar 2018
§ 1 Navn, hjemsted m.v.
Foreningens navn er: FC Nakskov. Foreningens hjemsted er: Nakskov. Spilledragt er: Turkis og blå.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og færdighederne i - de idrætsgrene foreningen har på sit
program, samt at samle medlemmerne i et kammeratligt samvær i klubbens regi.

§ 3 Organisation
FC Nakskov omfatter 1 hovedafdeling - Fodboldafdelingen.
1. Seniorafdelingen
2. Ungdomsafdelingen.
FC Nakskov skal være medlem af Dansk Idrætsforbund, tilsluttet gennem de hovedorganisationer som
repræsenterer de idrætsgrene, klubben har på sit program.
FC Nakskov er endvidere tilsluttet Sportsråd Lolland - og kan desuden tilsluttes andre organisationer med
sportens tarv for øje. Nye idrætsgrene kan kun optages på programmet med generalforsamlingens
tilladelse.

§ 4 Medlemmer
1. Som medlem af FC Nakskov kan optages enhver person. Enten som aktiv eller passivt medlem.
Indmeldelse sker til kassereren.
2. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren.
3. Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne for kortere eller længere tid.

4. Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, såfremt den finder det fornødent af hensyn til
klubbens tarv. En sådan eksklusion kan den ekskluderede begære prøvet på en
generalforsamling, hvor den pågældende har møde- og taleret.
5.

§ 5 Kontingent
Såvel aktive som passive medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet skal betales forud - og opkræves kvartalsvis eller halvårligt for aktive medlemmer og en gang
om året for passive medlemmer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade hel eller delvis
kontingentfritagelse efter ansøgning.

§ 6 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er FC Nakskovs øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før ved bekendtgørelse i de lokale dagblade.
3. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen. De indkomne forslag vil kunne læses på klubbens hjemmeside senest 3 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (jf. dog § 12). Afgørelserne
træffes ved simpelt stemmeflertal - bortset fra afgørelser jf. § 11 og § 12. Stemmeret har aktive og
passive medlemmer. Børn der er medlemmer, kan være repræsenteret ved deres forældre i
foreningens demokratiske struktur, da foreningen har aktiviteter for børn og unge. Valg af personer
foretages altid skriftligt. Øvrige afstemninger ved håndsoprækning, med mindre 10 medlemmer
forlanger skriftlig afstemning. Forslag, der ikke opnår flertal eller afstemningen står lige, bortfalder.
5. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent, der skal kontrollere, at generalforsamlingen er
lovlig indvarslet, og at beslutningerne træffes i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten
påser, at der over generalforsamlingen føres en protokol, indeholdende debattens hovedemner og
beslutninger. Protokollen underskrives af dirigent og formand.
6. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
2.

Formandens beretning.

3.

Regnskabet.

4.

Indkomne forslag.

5.

Valg.
5.1.
5.2.

Formand, 2 år - lige årstal
Kasserer, 2 år - ulige årstal

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.

Bestyrelsesmedlemmer
1. og 2. suppleant
2 revisorer
Revisorsuppleant

Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50
stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen. Med krav om
afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal følge motiveret forslag til dagsorden.
Bestyrelsen er forpligtet til - inden 30 dage efter modtagelsen af kravet - at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.
2. Motiveret indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel i de
lokale dagblade.

§ 8 Bestyrelsen og afdelingerne
1. Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen FC Nakskovs anliggender.
2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der opfylder betingelserne i lovgivningen om
restaurations- og hotelvirksomhed m.v. om adgang til næringsbrev og alkoholbevilling.
3. Bestyrelsen består af indtil 10 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.
4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen.
5. På førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, konstituerer
bestyrelsen sig.
6. Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indkaldes 1. suppleanten og derefter 2.
suppleanten. Fratræder formanden, fungerer den valgte næstformand til førstkommende ordinære
generalforsamling.
7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden – men er kun beslutningsdygtig, hvis mindst
halvdelen er til stede. Over bestyrelsens møder og beslutninger føres en protokol, som godkendes
på det efterfølgende møde.
8. Tilrettelæggelse af arrangementer med økonomisk risiko skal altid forelægges bestyrelsen.

§ 9 Økonomi og regnskab
1. Regnskabsåret er kalenderåret.
2. Kassereren fører regnskabet, og kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet regnskabs- og
revisorbistand.
3. Bestyrelsen godkender alle ansættelser af lønnet assistance, samt fastsætter vederlaget herfor.
4. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
5. I øvrige økonomiske anliggender kan bestyrelsen udstede fuldmagt til en eller flere personer.

§ 10 Klubbens emblemer
Æresmedlemmer tildeles klubbens æresemblem, der består af det almindelige emblem helt omkranset af
en ciseleret krans af guld. Emblemet tildeles medlemmer, der i en årrække ved fortjenstfuld og
påskønnelsesværdig gerning har virket til klubbens fremgang. Æresemblemet kan også tildeles
udenforstående personer, hvem klubben ønsker at hædre. Æresemblemet tildeles af bestyrelsen eller af
generalforsamlingen, og giver indehaveren livsvarigt kontingentfrit medlemsskab, samt gratis adgang til alle
- af klubben foranstaltede - sportslige arrangementer.
Hædersmedlemmer tildeles klubbens hædersemblem, der består af det almindelige emblem helt
omkranset af en ciseleret kant af sølv. Hædersemblemet tildeles af bestyrelsen eller generalforsamlingen,
og tildeles medlemmer og udenforstående personer, hvem klubben ønsker at hædre. Emblemet giver
indehaveren gratis adgang til alle - af klubben foranstaltede - sportslige arrangementer. Spillernålen består
af det almindelige emblem med en foroven og halvt ned af siderne forsynet kant af ciseleret sølv.
Spillernålen kan tildeles medlemmer af FC Nakskov, som har mindst 15 års aktiv spillertjeneste bag sig, er
fyldt 30 år og som har været et godt eksempel for klubbens aktive medlemmer.
Det almindelige emblem kan købes af alle medlemmer i FC Nakskov.

§ 11 Vedtægtsændringer
Til ændring af FC Nakskovs vedtægter - bortset fra de i § 12 omhandlede forhold - kræves mindst 3/4 af de
fremmødte, stemmeberettigede medlemmers stemme herfor. I modsat fald er forslaget bortfaldet.

§ 12 Klubbens opløsning
1. Til vedtagelse af forslag om klubbens opløsning kræves at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede - og der fordres 5/6 majoritet til afgørelse af
spørgsmålet.
2. Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
henhold til § 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter den
generalforsamling, på hvilken det pågældende forslag er fremlagt. I indkaldelsen skal fremgå den

fulde ordlyd af det stillede forslag. På denne generalforsamling kan det stillede forslag vedtages
med omtalte majoritet uden hensyn til de fremmødtes antal. 3. Ved beslutning om boldklubbens
opløsning tager generalforsamlingen stilling til formuens anvendelse, idet den dog ikke kan uddeles
til de enkelte medlemmer - men skal anvendes til formål af almenvelgørende eller almennyttig
karakter, f. eks. Nakskovs børn og unge.
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