
Aalborg Håndboldklubs vedtægter 

 

 

§1  Foreningens navn er Aalborg Håndboldklub (Aalborg HK eller AHK). Foreningens 

hjemsted er Aalborg kommune, Nordjyllands Amt. Foreningen er den 13.06. 1972 

stiftet som en sammenslutning af AH, Aalborg Håndboldklub, og AIK Vejgård 

Håndboldklub. AIK Vejgård Håndbold blev stiftet den. 12.08. 1925 som østre 

afdeling af AIK. Afdelingen blev selvstændig den 12.06. 1931, hvorefter 

håndboldafdelingen den 06.06. 1972 blev en selvstændig klub. 

§ 2 Foreningens formål er at give sine medlemmer mulighed for at dyrke håndbold på 

både elite- og motionsplan, samt i øvrigt at virke til fremme af håndboldspillet. 

§ 3 Foreningen er medlem af: 

- Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Dansk Idræts Forbund (DIF) 

- Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) under DIF 

- Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Nordøstjylland (DGI) under Danske 

Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) 

- Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA) 

Foreningen er undergivet ovennævntes love og bestemmelser. 

§ 4 Medlemsret kan erhverves af enhver uberygtet person, og opnås ved aflevering af 

skriftlig indmeldelse, samt spillercertifikat, hvor dette er påkrævet, til klubbens 

kontingent- og medlemsansvarlige. Ved kontingentrestance kan et medlem 

ekskluderes af FU. FU træffer beslutning om, hvorledes klubben skal forholde sig til 

det skyldige beløb. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt. 

§ 5 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal i god tid 

inden den årlige generalforsamling forelægges foreningens revisorer til godkendelse. 

Foreningen har to revisorer samt en suppleant, som alle vælges for ét år ad gangen. 

 

 



§ 6 Klubbens daglige ledelse forestås af et på generalforsamlingen valgt 

forretningsudvalg, FU. FU skal være ansvarlig for økonomiske dispositioner (se dog § 

9). Til støtte for FU og til gennemførsel af praktiske opgaver har generalforsamlingen 

nedsat følgende udvalg: 

- Seniorudvalg, SU 

- Ungdomsudvalg, UU 

- Bladudvalg, BU 

- Sponsorudvalg, SpU 

- Turneringsudvalg, TU 

- Cafeterieudvalg, CAFU 

FU består af seks medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær, kontingent-

/medlemsansvarlig og menigt medlem. En formand, samt et passende antal menige 

medlemmer forestår arbejdet i de øvrige udvalg. Dog skal UU være repræsenteret af 

mindst to medlemmer, der ikke samtidig er ungdomstrænere i klubben. Udvalgene kan 

supplere sig efter behov med frivillige medlemmer. Bestyrelsens arbejde suppleres 

endvidere ved nedsættelse af diverse arbejdsgrupper, som kan variere efter behov. 

§ 7 For diskussion, godkendelse og koordinering af FU’s og de øvrige udvalgs aktiviteter 

er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelsen består af det samlede FU samt en repræsentant 

fra SU, UU, TU og CAFU. Hvert udvalg har et talerør i hver sag. I tilfælde af 

stemmelighed i FU eller bestyrelse er formandens stemme afgørende. 

 FU er pligtig til på bestyrelsesmøderne at forelægge klubbens øjeblikkelige 

økonomiske situation, og alle udvalg er pligtige til at forelægge deres beslutninger. 

Udebliver et FU-medlem eller andre, som på generalforsamlingen er valgt til 

udvalgsarbejde, fra flere følgende lovligt indkaldte møder, kan bestyrelsen beslutte, 

om den valgte suppleant skal indkaldes. Ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

§ 8 Arbejdsfordelingen mellem de nedsatte udvalg vedtages på første bestyrelsesmøde 

efter den årlige generalforsamling.  

§ 9  Aalborg Håndboldklub tegnes af FU, men ved køb, salg og pantsætning af fast 

ejendom kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.  

Ingen i klubbens bestyrelse eller medlemmer kan kautionere for foreningens 

forpligtelser. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, klubben har 

på det pågældende tidspunkt, og der påhviler ikke klubben, dens medlemmer eller 

bestyrelse nogen personlig hæftelse. 



§ 10 Der afholdes ordinær generalforsamling i februar måned. Generalforsamlingen er 

klubbens højeste myndighed, og kun denne kan give og ophæve love. Det er 

generalforsamlingens pligt at bevare ledelsen intakt. Indvarsling til 

generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel. Forslag, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal senest afleveres skriftligt til formanden 3 dage 

før generalforsamlingen afholdes. 

 Dagsorden 

a) Valg af dirigent 

b) Formandens beretning 

c) Regnskab 

d) Forelæggelse af budget og kontingent for den kommende sæson 

e) Behandling af indkomne forslag 

f) Valg af medlemmer til FU 

g) Valg af medlems- og kontingentansvarlig 

h) Valg af medlemmer til SU 

i) Valg af medlemmer til UU 

j) Valg af formand/redaktør til BU 

k) Valg af medlemmer til SpU 

l) Valg af medlemmer til TU 

m) Valg af medlemmer til CAFU 

n) Valg af revisor og revisorsuppleant 

o) Eventuelt 

Formanden, sekretæren og medlems- og kontingentansvarlig i FU er på valg i lige år, 

næstformanden, kassereren og menigt medlem i FU i ulige år. Alle resterende 

udvalgsmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Som udvalgsmedlem forpligter man 

sig ved fratrædelse til, hvis det er ønsket, og hvis det er fysisk muligt, at sætte 

efterfølgeren ind i jobbet. 

 

§ 11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte (se dog § 13), 

og ved afstemninger er simpelt flertal afgørende. Der skal dog et kvalificeret flertal på 

2/3 til at godkende vedtægtsændringer. Alle seniorer, ynglinge, juniorer, passive 

medlemmer og forældremedlemmer har stemmeret, og såfremt én af de fremmødte 

fremsætter anmodning herom, skal afstemningen være skriftlig.  

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid begæres af bestyrelsen og FU, og 

skal afholdes, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender en 

skriftlig anmodning til bestyrelsen eller FU med angivelse af forhandlingsemne. 



 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter indkaldelsesreglerne til den 

ordinære med den tilføjelse, at generalforsamlingen skal være afholdt senest 14 dage 

efter den skriftlige anmodning er indsendt. 

§ 13 Beslutning om foreningens ophævelse kan kun tages på en generalforsamling, hvor 

der er mødt mindst 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer op, og mindst 4/5 af de 

fremmødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig og 

mindst halvdelen af de fremmødte har stemt for forslaget, kan der indkaldes til en 

ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling er 

beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af fremmødte. 

 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler SIFA. 

 

 

Disse love er senest redigeret på generalforsamlingen den 27. februar 2012.  

  

  

  

  


