
 

Vedtægter for Skive forenede Volleyballklubber 
 

§  1 Klubbens navn: Skive forenede Volleyballklubber. (SfVK) 

 

§  2 Hjemsted: Skive Kommune 

 

§  3 Formål: Det er klubbens formål: 

a) at fremme volleyballspillet 

b) at styrke fællesskabet og idrætsglæden blandt klubbens medlemmer. 

 

§  4 Enhver, som vil acceptere klubbens vedtægter, kan optages. Bestyrelsen er bemyndiget til i et givet tilfælde at 

udelukke et medlem eller idømme karantæne. Det eller de udelukkede medlemmer kan selv få deres sag optaget på 

førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

§  5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. maj. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Indvarsling sker via e-mail til alle medlemmer og evt. andre, som har bedt om meddelelse og opgivet en e-mailadresse 

til bestyrelsen, samt på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører (stemmetæller) 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af: 

▪ Bestyrelsesmedlemmer 

▪ Suppleanter til bestyrelse 

▪ Revisor 

▪ Revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

 

Alle valg sker ved afstemning. Alle beslutninger tages almindelig stemmeflertal. 

 

§  6 Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 og op til 7 medlemmer. 

På generalforsamlingen vælges hvert andet år (lige år) op til 4 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år (ulige år) op til 

3 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for en toårig periode. 

Der vælges hvert år op til 2 suppleanter, der konstituerer sig som første og anden suppleant.  

Første gang, der vælges revisor, vælges 1 revisor for et år og 1 revisor for to år. På de følgende generalforsamlinger 

vælges 1 revisor for en toårig periode. 

Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Kassereren kan dog vælges uden for bestyrelsen. 

Bestyrelsen nedsætter de til arbejdet fornødne udvalg. 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. 

 

§  7 Bestyrelsen tegner klubben. 

 

§  8 Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år. Valgbare når de er fyldt 16 år. 

 

§  9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at et flertal af bestyrelsen eller ¼ af foreningens 

aktive medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav derom. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles 14 

dage før.  

 

§ 10 Ændringer af lovene kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og når ⅔ af 

de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor. 

 

§ 11 Klubben skal opløses når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager 

dette. Der kræves ⅔ af stemmerne ved den første og almindeligt stemmeflertal ved den anden generalforsamling. 

 

Vedtægterne vedtaget med ændringer på generalforsamlingen den 22. april 2017 
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