
 

Frejas Fodboldvenner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtægter  



 

1. Foreningens navn er Frejas Fodboldvenner. 

2. Foreningens formål er, ved økonomisk og anden støtte, at understøtte 

udviklingen af et godt fodboldmiljø for piger og drenge i Frejas fodboldafdeling 

såvel sportsligt som socialt. 

3. Overførsel af foreningens midler til fodboldafdelingen besluttes af bestyrelsen i 

Frejas Fodboldvenner. 

Den enkelte gruppe*) i Frejas Fodboldafdeling, primært ungdomsafdelingen, kan 

afgive en eller flere motiverede ansøgninger til Fodboldvennerne om tilskud til 

formål efter vedtægternes § 2. 

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter: 

• Formålet med ansøgningen. 

• Beskrivelse af aktiviteten, som beløbet skal anvendes til. 

• Hvilke(n) hold ansøgningen omfatter. 

• Beløbet størrelse - der skal en særlig begrundelse til at søge beløb på mere  

 end 3.000 kr. 

Behandlingen af ansøgninger sker 2 gange årligt pr 1. april og 1. oktober.  

Ansøgninger sendes til formanden for Frejas Fodboldvenner inden de nævnte  

datoer. Ved overførsel af midler skal det ske til gruppen*) via Randers Frejas  

kasserer. 

*) i henhold til den til enhver tid gældende organisationsplan for ungdomsholdene i 

Randers Frejas fodboldafdeling. 

4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. 

Firmaer kan optages som medlemmer. Kontingentet herfor udgør 500 kr, 

halvårligt, indbetalinger sker forud i marts og august måned. 

5. Ophævet. 

6. Hvert turneringsår kan der tilrettelægges en medlemstur til en af 

førsteholdets udekampe. Det er tilladt hvert medlem at tage en ledsager med. 

Til gratis deltagelse i turen kan udtrækkes et antal medlemmer, svarende til 

10% af det aktuelle medlemstal. 

7. Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse, der består af en formand, 

en næstformand, en kasserer, en sekretær samt et bestyrelsesmedlem. 

Der vælges endvidere 2 suppleanter. Bestyrelsen er selvkonstituerende. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 

8. Medlemmer af bestyrelsen fra Randers Freja Fodbold samt Randers FC kan ikke 

indtage posten som formand eller kasserer i Frejas Fodboldvenner. 

9. Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant på lige årstal. 

Regnskabsåret går fra 1.11. til 31.10. 

10. Senest 2 måneder efter efterårssæsonens afslutning afholdes ordinær 

generalforsamling. Der indkaldes med 14 dages varsel og indkaldelsen 

offentliggøres på foreningens hjemmeside samt udsendes pr. email til de  

medlemmer, der har oplyst deres emailadresse til Frejas Fodboldvenner: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

4. Kontingentfastsættelse i.h.t. paragraf 4. 

5. Indkommende forslag 

6. Valg iflg. paragraf 7 og 9 

7. Valg af årets æresspiller. 

8. Valg af årets fund. 

9. Eventuelt. 

Alle valg afgøres ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer, der kræver, 

at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte 

medlemmer. 

Skriftlig afstemning skal foretages såfremt 1/3 af de fremmødte forlanger dette. 

Formanden kan alene forlange skriftlig afstemning. 

Forslag der iflg. punkt 5 i dagsordenen ønskes behandlet, skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Senest en måned efter generalforsamlingen offentliggøres referatet fra 

generalforsamlingen på Frejas Fodboldvenners hjemmeside og udsendes til de 

medlemmer, der har oplyst deres emailadresse til Frejas Fodboldvenner. 

1. træningshold, dettes træner og ledere indbydes til kammeratlig samvær efter 

generalforsamlingen. 

11. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der 

foreligger skriftlig motiveret begæring herom fra mindst 50 af foreningens 

medlemmer. 

Bestyrelsen kan på egen foranledning indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær 

generalforsamling. 

12. Ophævet. 

13. Indmeldelse i foreningen er bindende for et turneringsår. 

14. Opløsning af foreningen kan kun ske efter beslutning på en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Der må ikke på denne generalforsamling være andre punkter på dagsordenen. 

Foreningens midler skal ved opløsning overgå til Randers Sportsklub Frejas 

fodboldafdeling. 

Ovenstående er godkendt på generalforsamlingen den 29.11.2021.  

 


