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 Vedtægter Nørrebro United 
 

Navn og formål 

§1 

Foreningens navn er Nørrebro United. Stiftet den 13.03.2008. Hjemsted er på Nørrebro i Københavns 

Kommune. Klubdragten er grøn og hvid trøje, sorte bukser og sorte strømper 

§2 

Foreningen er startet som fodboldklub og foreningens formål er ved fodbold og anden idræt at fremme 

trivsel blandt lokalområdets indbyggere, primært børn og unge. Foreningen er medlem af Dansk Boldspil- 

Union, hvis love og bestemmelser Nørrebro United er underlagt. Foreningen er også medlem af Danske 

Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 

 

 
Medlemskab 

§3 

Som medlemmer kan optages alle, når de vedkender sig nærværende vedtægter. 

1. Som medlemmer regnes alle aktive frivillige, betalende medlemmer, samt medlemmer der af 

anden årsag har fået tilkendt kontingentrabat. For alle børn og unge under 15 år betragtes dennes 

forældre eller værge som stedfortræder i beslutningsregi. 

2. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede 

medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling. 

3. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
4. Et seniormedlem der skylder mere end et halvårs kontingent kan udmeldes af foreningen.  

 

 
§4 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 personer. Forperson, næstforperson og kasser vælges 

ved selvstændige valg på generalforsamlingen. 

1. Forpersonen samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling i lige år. 

Næstforpersonen, Kasserer og 3 medlemmer vælges på generalforsamling i ulige år. 

2. Der vælges op til 3 suppleanter for ét år ad gangen. 
3. Forpersonen og et øvrigt bestyrelsesmedlem er tegningsberettigede for foreningen som helhed.  

 

 
Generalforsamling 

§5 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes skriftligt - 

med angivelse af dagsorden med mindst 21 dages varsel. 

1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 

før. 
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2. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har tale og stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, 

gives én stemme pr. medlem til forældre eller værge. Medlemmer mellem 15 og 18 år kan vælge at 

videregive deres stemme til forældre eller værge. 

3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes via fuldmagt og medlemmer i 

restance har ikke stemmeret. 

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog 

kræves til udelukkelsen af et medlem eller ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne 

gyldige stemmer. Afstemning kan af et enkelt medlem kræves afholdt hemmeligt. 

5. Alle medlemmer over 18 år samt forældre til medlemmer under 18 kan stille op til bestyrelsen på 

generalforsamling. Alle der ønsker at opstille, skal senest 8 dage før generalforsamlingen have 

fremsendt opstillingsgrundlag til den siddende bestyrelse. Hvis der ikke er indkommet et 

tilstrækkeligt antal opstillingsgrundlag 8 dage før generalforsamlingen skal formanden meddele 

medlemmerne dette og forlænge fristen til én dag før generalforsamlingen. 

6. Det er muligt at blive valgt uden at være til stede på generalforsamlingen. 

7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 
8. En generalforsamling kan indkaldes med mulighed for digital deltagelse. Det muliggør, at 

medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk 

til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de eller den digitale platform, som anvendes. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning om digital platform, ligesom det skal 

fremgå, hvordan medlemmerne tilmelder sig og finder oplysning om fremgangsmåden vedr. 

elektronisk deltagelse.  

9. Det er en forudsætning for afholdelsen af en digital generalforsamling, at bestyrelsen sikrer sig, at 

generalforsamlingen afvikles således at medlemmers rettigheder sikres bedst muligt. Systemet skal 

være indrettet på en sådan måde, at der er sikkerhed for at alle medlemmer har adgang til at 

deltage, og debattere samt stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige kunne 

validere hvilke medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, hvilken andel og stemmeret, de 

repræsenterer, samt præsentere resultatet af afstemningerne.  

 
 

 
§6 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning. 

4. Forelæggelse af regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Fastlæggelse af kontingent. 

7. Forelæggelse af budget. 

8. Valg af forperson. 

9. Valg af næstforperson. 

10. Valg af kasserer. 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

12. Valg af revisor. 

13. Eventuelt. 
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§7 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen træffer beslutning herom, eller 

når mindst 200 eller 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 

1. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling og 

afholdes senest 6 uger efter krav herom. 



4  

Bestyrelse 

§8 
 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

1. Vedtagelser i bestyrelsen kræver stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 dele af 

bestyrelsen er til stede, dog kræver beslutninger opbakning fra minimum 5 bestyrelsesmedlemmer. 

2. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og andre udvalg. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge 

udvalg og fastsætter årligt budget for udvalg. Bestyrelsen kan uddelegere og tilbagetrække 

kompetence til og fra udvalgene 

3. Bestyrelsen er forpligtiget til at føre og offentliggøre referat af bestyrelsesmøderne. 

§9 

Foreningens regnskabsår går fra den 01.01 til den 31.12 og senest den 15.01 afgiver bestyrelsen 

driftsregnskab og status til revisor. 

 

 
Ved foreningens ophør 

§10 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære 

generalforsamlinger stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue DBU 

København. 

§11 

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser 

for hvilken alene foreningen hæfter med dens formue. 

1. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over 

kontingentforpligtelsen. 

2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen 

art. 


