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Love og vedtægter for 1.F.C.Nyborg

§ 1

Foreningens navn: 1.F.C.Nyborg

Foreningen er stiftet: 3 april 1982

Foreningen er hjemmehørende: Nyborg Kommune

§ 2

Foreningens formål er at udbrede interessen for idræt, samt skabe egnede forhold for 
udøvelse, for såvel unge som ældre.

§ 3

Foreningen består for tiden af følgende afdelinger:

Fodbold
Badminton

§4

I foreningen optages såvel aktive som passive medlemmer. Ved optagelse skal 
medlemmet opgive navn, fødselsdato og hvilken afdelinger de vil optages i. 

Udmeldelse skal ske pr. e-mail til foreningens formand eller kasserer.

Foreningen opbevarer alle personlige oplysningen i.h.t. persondataforordningen.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5

Skader et medlem foreningen eller dennes interesser, eller overtræder dens love, kan 
bestyrelsen give karantæne eller ekskludere medlemmet.

§ 6

Foreningens medlemmer er ved øvelse og konkurrence, til enhver tid underkastet de 
gældende regler og reglementer der er gældende for de forbund hvor foreningen er 
medlem.
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§ 7

BESTYRELSEN

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. 

Kassereren har ved sit hverv fuldmagt til at hæve på foreningen konto og foretage 
sædvanlige økonomiske dispositioner. 

Formanden har adgang til foreningens konto som kontrol overfor kassereren og 
foreningen, men kan ikke hæve på kontoen. 

Foreningens regnskab følger kalenderåret og fremlægges på generalforsamlingen. 

Revision udføres af foreningens revisor. 

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 

§ 8

Foreningens bestyrelsesmedlemmer, samt aktive og passive medlemmer hæfter ikke 
personligt for foreningen indgående forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter 
med den respektive formue.

§ 9

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes i januar ved 
bekendtgørelse på foreningens sociale medier, sms og email, med mindst 14 dages 
varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 4 dage før afholdelsen. Sammen procedurer gælder også ved ekstraordinær 
generalforsamling.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal medlemmet have været medlem
af foreningen mindst de foregående 3 måneder. 

I tilfælde af at en suppleant indtræder på et bestyrelsesmedlems plads i bestyrelsen i 
valgperioden, udløber mandatet ved førstkommende generalforsamling. 

Valgbarhed til bestyrelsen er betinget af personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn, 
samt at personen er medlem af foreningen. 
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§ 10

Der afholdes generalforsamling i januar måned.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Indkommende forslag
5. Valg til bestyrelsen ifølge love og vedtægterne:
a. Valg af formand og kassereren
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af bestyrelsessuppleanter
d. Valg af revisor
e. Valg af revisorsuppleant
6. Eventuelt

§ 11

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:  1 formand, 1 kasserer, 3 
bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På lige år er følgende på valg: Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 
bestyrelsessuppleant og 1 
revisorsuppleant

På ulige år er følgende på valg: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 
bestyrelsessuppleant og 1 revisor

§ 12

I tilfælde af foreningens opløsning, skal bestyrelses indkalde til en fælles 
ekstraordinær generalforsamling. 

Foreningen kan ikke opløses hvis 10 medlemmer ønsker dens beståen.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal den ekstraordinær generalforsamling 
fastsætte fordelingen af foreningens eventuelle aktiver til andet sportsligt formål.


