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§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 
stk. 1 Klubbens navn er Skalborg Sportsklub, stiftet den 20. maj 1943. 

  Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 

 
§ 2 KLUBBENS FORMÅL 

stk. 1 Klubbens formål er oplæring til og udøvelse af fodbold, håndbold, badminton. bordtennis og 
krolf i det omfang tilslutning kan opnås, og de udendørs arealer samt lokaler/halfaciliteter er til 

rådighed. 

 
stk. 2 Andre idrætsgrene kan kun optages, såfremt disse kan tilpasses iht. § 2 stk.1, og har været 

forelagt på en generalforsamling og vedtaget med 2/3 flertal blandt de fremmødte 
stemmeberettigede. 

 
§ 2a STØTTEFORENINGENS FORMÅL 

stk. 1 Foreningens formål er at støtte Skalborg Sportsklub såvel arbejdsmæssige som økonomisk. 

Støtteforeningen har sine egne vedtægter. 
 

§ 2b GARANTIKAPITAL 
Stk. 1 Klubben skal til enhver tid have en garantikapital i form af en obligationsbeholdning på 

minimum kr. 400.000. 

  Ændring af denne garantikapital kan kun ske efter samme krav, som gælder for 
vedtægtsændringer, jf. § 15 stk. 1. 

 
§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION 

stk. 1 Klubben er medlem af Dansk Idræts Forbund (DIF) og kan i øvrigt være medlem af 
specialforbund og idrætssammenslutninger, og klubben er undergivet disses vedtægter og 

bestemmelser. 

 
§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER 

stk. 1 Som medlem af klubben optages ledere fra afdelingerne, personer efter indstilling fra 
hovedbestyrelsen samt aktive medlemmer. 

  Passive medlemmer henvises til Støtteforeningen, såfremt en sådan findes. 

 
stk. 2 Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. 

 
stk. 3 Kun hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. 

 

stk. 4 Ved indmeldelse i klubben kan der forekomme et indmeldelsesgebyr, som fastsættes for et  
  år ad gangen på de enkelte afdelingers generalforsamling. 

 
§ 5 KONTINGENT 

stk. 1 De enkelte afdelingers kontingent fastsættes for et år af gangen, på de enkelte afdelingers 
generalforsamling efter godkendelse i hovedbestyrelsen.  

  For deltagelse i flere idrætsgrene betales fuldt kontingent for den dyreste og halvt kontingent  

  i de efterfølgende. 
 

stk. 2 Æresmedlemmer er kontingentfri. 
 

stk. 3 Et aktivt medlem kan ved midlertidig manglende mulighed for aktiv idrætsudøvelse p.g.a. 

sygdom eller ulykkestilfælde, i en periode af mindst 3 mdr.’s og højst 1 års varighed få 
reduceret sit medlemskontingent for den pågældende periode ved henvendelse til  

hovedkasseren. 
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§ 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION 
stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til hovedkasseren med 

mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben 

frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. 
  Medlemmet kan gøre krav på en skriftlig bekræftelse. 

 
stk. 2 Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr., kan hovedbestyrelsen med mindst 

  8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. 

  Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem 
  af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 

 
stk. 3 I øvrigt kan hovedbestyrelsen ekskludere et medlem, når det handler mod klubbens 

vedtægter, når det ved sin opførsel sætter klubbens rygte på spil, eller når det med forsæt 
foretager sig noget, der er til skade for klubben. 

  Hovedbestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 7 af hovedbestyrelsens 

medlemmer har stemt for eksklusionen. 
  Vedkommende skal, inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at 

fremføre sit forsvar over for denne og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion prøves  
  på den førstkommende generalforsamling. 

  Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring 

  af klubbens vedtægter, jf. 15. 
  Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages 

som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved 
beslutningen om eksklusion. 

 
§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

stk. 1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den 

højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling skal afholdes 
hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse i dagspressen. 

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der 
ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være underskrevet og være 

hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene 

skal optages i dagsordenen. 
Stk. 2 Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 18 år, og hvis navn er påtegnet gyldigt 

medlemsbevis, og som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før 
generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved 

personligt fremmøde. Klubbens æresmedlemmer samt den til enhver tid siddende bestyrelse 

i Støtteforeningen har stemmeret på generalforsamlingen. 
 

§ 8 DAGSORDEN 
stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formændenes beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget 

 for det kommende år. 
4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr. 

5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af formand og sekretær eller næstformand og kasserer. 

7. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 
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§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 
stk. 1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen,  

  til at lede forhandlingerne. 

 
stk. 2 Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 2 stk. 2,  

  § 2b stk. 1, § 15 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. 
  Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå  

  skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 

 
stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af 

forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 
  Protokollen underskrives af dirigenten. 

 
stk. 4 Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes  

  for samme generalforsamling. 

 
stk. 5 Det første punkt på dagsorden er altid valg af dirigent. Dette punkt ledes af hoved-

bestyrelsens formand, der på hovedbestyrelsens vegne fremsætter forslag til en dirigent.  
  Det kan være et medlem eller en person uden for medlemmernes kreds. 

 

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldelse af hovedbestyrelsen og  

  skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom 
  til hovedbestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1  

  måned efter, at begæringen er fremsat over for hovedbestyrelsen med oplysning om det 
emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder 

bestemmelserne i § 7 stk. 1. 

 
§ 11 HOVEDBESTYRELSE – VALG 

stk. 1 Hovedbestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.  
  De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til 

vedtægterne. 

 
stk. 2 Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, som 

vælges for 2 år ad gangen, og som samtidig udgør klubbens forretningsudvalg, samt en 
fodboldformand, en håndboldformand, en badmintonformand, en bordtennisformand, 

krolfformand og formanden for Støtteforeningen, dog således at samme person kun kan 

beklæde én af de i § 11 stk. 2 nævnte poster. 
 

stk.3 På den ordinære generalforsamling vælges som følger: 
  På lige årstal: formand, sekretær, revisor og revisorsuppleant. 

  På ulige årstal: næstformand, kasserer, revisor og revisorsuppleant. 
  Desuden vælges hvert år for ét år ad gangen én 1. suppleant og én 2. suppleant. 

 

stk. 4 Forud for den ordinære generalforsamling vælges fodboldformand, håndboldformand, 
badmintonformand, bordtennisformand og krolfformand af medlemmerne i de respektive 

afdelinger. 
 

stk. 5 Støtteforeningens formand vælges i henhold til denne forenings vedtægter. 

 
stk. 6 Valgbar til hovedbestyrelsen er alle stemmeberettige medlemmer, jf. § 7 stk. 2. 

 
§ 11a AFDELINGSUDVALG – VALG 

stk. 1 Udvalget er afdelingens daglige ledelse og er repræsenteret i klubbens hovedbestyrelse, 
  jf. § 11 stk. 2. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter afdelingen i 

henhold til hovedbestyrelsens beslutninger og klubbens vedtægter. 
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stk. 2 Forud for den ordinære generalforsamling vælges udvalgene af medlemmerne i de  
  respektive afdelinger. 

 

stk. 3 Udvalgene består som minimum af en formand, jf. § 11 stk. 2, samt 3 udvalgsmedlemmer, 
som alle vælges for 2 år ad gangen. Udvalgene  

  kan desuden bestå af en kampfordeler, hvis en sådan findes.  
  Udvalgene skal have et passende antal medlemmer. 

 

stk. 4 På de ordinære afdelingsgeneralforsamlinger vælges: 
  På lige årstal: fodbold- og håndboldafdelingen: 

   Mindst 2 udvalgsmedlemmer. 
   Badmintonafdelingen: 

 Formand samt mindst 1 udvalgsmedlem 
   Bordtennisafdelingen: 

   Formand, mindst 1 udvalgsmedlem 

   Krolfafdelingen: 
   Mindst 2 udvalgsmedlemmer 

  På ulige årstal: fodbold- og håndboldafdelingen: 
   Formand, mindst 1 udvalgsmedlem 

   Badmintonafdelingen 

   Mindst 2 udvalgsmedlemmer 
 Bordtennisafdelingen: 

   Mindst 2 udvalgsmedlemmer 
   Krolfafdelingen: 

   Formand samt mindst 1 udvalgsmedlem 
 

stk. 5 Genvalg kan finde sted. 

 
stk. 6 Dagsorden for afdelingsgeneralforsamlingerne skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt nyt budget. 

4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af udvalgsmedlemmer ifølge § 11 stk. 4. 
7. eventuelt. 

 

stk. 7 Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling foregår ved opslag i de respektive afdelinger  
  med tidsfrister og stemmeret som i § 7. 

 
stk.8 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan begæres af afdelingsudvalget eller 1/3 

  af afdelingens stemmeberettige medlemmer. 
 

§ 11b BRUGERUDVALG AGRI NORD IDRÆTSCENTER - VALG 

stk. 1 Hovedbestyrelsen udpeger, på først kommende HB møde efter generalforsamlingen, klubbens 
repræsentant til brugerudvalget for Agri Nord Idrætscenter. 

 

 

§ 12 TEGNINGSRET 
stk. 1 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

stk. 2 Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til sted, jf. 
dog § 6 stk. 3. 

 
  Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af  

  stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. 
 

stk. 3 Over hovedbestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
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stk. 4. Klubben tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog  
  underskrift af såvel formanden som kassereren. Alle sager, der angår køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom eller løsøre, skal godkendes på den ordinære  

  generalforsamling med 2/3 flertal. 
 

stk. 5 Hovedbestyrelsesmedlemmer eller menige medlemmer hæfter ikke med personlige  
  midler for evt. klubgæld eller økonomiske krav mod klubben eller dens medlemmer  

  (i deres egenskab af bestyrelsesmedlem eller medlemskab i øvrigt af klubben).  

  Hæftelsen er begrænset til Skalborg Sportsklubs formue. 
 

§ 13 REGNSKAB 
stk. 1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

 
stk. 2 Hovedbestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det 

  Foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. 

  Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til 
  Godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. 

  Driftsregnskab og status er tilgængelig for klubbens medlemmer senest 8 dage 
  Før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 14 REVISION 
stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en kritisk revisor og 

  en revisorsuppleant, jf. § 8 stk. 1, § 11 stk. 3. 
  Revisorerne skal hvert år, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, 

  gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til sted. 
  Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.  

  Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 
§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

stk. 1 Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling efter indgivet forslag,  
  når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst  

  2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der  

  ikke er beslutningsdygtig, skal hovedbestyrelses inden 14 dage med sædvanligt varsel 
indkalde til en ny generalforsamling. 

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget,  
er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede. 

 

 
§ 16 KLUBBENS OPLØSNING 

stk. 1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt  
  indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves,  

  at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til  
  forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.  

  Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt,  

  indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte 
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

 
stk. 2 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal  

  forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. 

  Simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den  
  formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klubbens naturlige område. 
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