Vedtægter for
Aalborg Fodbold Forening á 1337
AFF 1337
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016

§1. Navn
Foreningens navn er Aalborg Fodbold Forening á 1337.
Stk. 2.
Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.
§2. Formål
Foreningens formål er at øge det aktive åndsliv blandt foreningens medlemmer i kraft af fodboldsspil.
Samt udvikle unges sociale liv og kompetencer.
§3. Medlemmer
Enhver enkeltperson, der tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlem af foreningen.
Stk. 2.
Indmeldelse af en enkeltperson sker via www.aalborg1337/indmeldelse. Indmeldelsen er først gyldig
ved godkendelse på DBU-Kampklar. Alle detaljer om spilleren skal udfyldes.
Stk. 3.
Æresmedlemmer kan udnævnes, når de foreslås af bestyrelsen og forslaget opnår 2/3 flertal på
generalforsamlingen.
§4. Udelukkelse
Bestyrelsen kan af foreningen udelukke et medlem, som har modarbejdet eller skadet foreningens
formål og virksomhed. Et udelukket medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse indanket for den
førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at komme til stede under dette
punkt på dagsordenen.
§5. Stiftelse
Foreningen stiftes på en stiftende generalforsamling.
§6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. januar. – 28. februar, efter direkte meddelelse
til hvert medlem. Indkaldelsen skal være afsendt senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af
dagsorden.
§7 Møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen
Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, som har betalt det sidste opkrævede kontingent og
har været medlem af foreningen mindst én måned. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Generalforsamlingens dagsorden og gennemførelse
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af:
a) Dirigent
b) Referent
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år og giver oplæg til organisatorisk
drøftelse.
4. Kassereren forelægger beretningen for det reviderede regnskab.
5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende kalenderår.
6. Bestyrelsens arbejde det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
a) Formand
b) 4 almene bestyrelsesmedlemmer
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
9. Evt.
Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
Stk. 2.
Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Stk. 3.
Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt
forslagene har været formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse og har
været bekendtgjort for foreningens medlemmer. Andre forslag kan fremsættes og behandles på selve
generalforsamlingen.
Stk. 4.
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer på
generalforsamlingen er for ændringen.
Stk. 5.
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dette kan enten være skriftlig afstemning
eller håndsoprækning.
Stk. 6
Møde, stemmeberettigede samt til bestyrelsen opstillingsberettigede på generalforsamlingen er alle
medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt
§9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden eller bestyrelsen finder det fornødent, eller
mindst ¼ af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftligt begærer dette. I det sidste tilfælde
er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen, således at dette kan mødes senest

månedsdagen efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal være udsendt til medlemmerne seneste
14 dagen før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være afsendt 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse med angivelse af dagsorden.
§10. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formanden, og de i henhold til § 8, stk. 1, pkt. 8, 4 valgte bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens formand indkalder til Bestyrelsens møder. To bestyrelsesmedlemmer kan skriftligt kræve
bestyrelsen indkaldt til møde. Formanden indkalder bestyrelsen så denne kan møde senest 10 dage efter
begæringens modtagelse.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær samt
næstformand.
Stk. 3.
Bliver formandsposten ledig, overtager næstformanden denne post.
Stk. 4.
Bliver næstformandsposten ledig i funktionsperioden vælger bestyrelsen en ny næstformand ud af sin
midte efter at en suppleant er indtrådt jf. stk. 5.
Stk. 5.
Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er
valgt.
Stk. 6.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7.
Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for foreningen og kan til enhver tid kræve
oplysninger fra kassereren om foreningens økonomi.

§ 11. Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, jf. § 8, stk. 1.
§ 12. Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.
De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig kritisk revision og kontrollerer
regnskabsførelsen.
Stk. 3.
Kasseren samt formanden er tegningsberettigede for foreningen
Stk. 4.
I forbindelse med andre økonomiske forhold som oprettelse af nye konti/kassekredit og optagelse af
lån, kan bestyrelsen give kassereren og/eller formanden tegningsret for foreningen generelt.
Stk. 5.
Kontrakter på over 1.000 kr., som ikke er godkendt af bestyrelsen, er ikke bindende for foreningen.
Stk. 6.
Regnskabet kan ikke godkendes, hvis det ikke er underskrevet af de dertil valgte revisorer (eller evt.
suppleanten for disse).
§ 13. Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske, når beslutning herom er vedtaget på en generalforsamling når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen
Stk. 2.
Ved foreningens opløsning overgår dens formue til det Randers Boldklub á 1337
§ 14. Ændring af disse vedtægter
Disse vedtægter kan ændres på foreningens generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for ændringen.
§ 15. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft den 5. november 2016. Som vedtaget på den stiftende generalforsamling i
Aalborg

