
 V e d t æ g t e r   f o r 

 A m a g e r   A t l e t i k   C l u b 

 

 1. Foreningens navn, hjemsted, logo og klubdragt 
 

1.1 Foreningens navn er Amager Atletik Club, forkortet Amager AC eller AAC. 

1.2 Foreningens hjemsted er Tårnby kommune på Amager. 

1.3 Foreningens logo er cirkelrundt med blå baggrundsfarve. I midten er øen Amager farvet rød. 

 Tværs over øen i et hvidt bånd står skrevet " Amager AC ". 

1.4 Foreningens klubdragt består af en rød bluse med hvide stafferinger i side eller top. Amager AC logo på 

brystet og Amager AC på ryggen. Benklæder eller tights skal være sorte. 

1.5 Foreningen er stiftet den 25. februar 1993 

 

 2. Foreningens grundlag og formål 
 

2.1 Foreningens grundlag var en sammenlægning af al atletik i de tidligere moderforeninger AIF, SAS, samt  

 alle aktiviteter der hørte under det tidligere KTA 

2.2 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til atletikken, opøve sine medlemmer heri, samt 

 varetage medlemmernes interesser indenfor atletikken. 

 

 3. Medlemskab af organisationer 
 

3.1 Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF) og Danmarks Idræts Forbund (DIF). 

3.2 Foreningen er medlem af Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS). 

3.3 Foreningen er underlagt disse forbunds love og bestemmelser. 

 

 4. Optagelse af medlemmer 
 

4.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver der ikke har udeståender med de i paragraf 3 

 nævnte organisationer eller underlagte foreninger. 

4.2 Indmeldelse skal ske skriftligt til kassereren i Amager AC, med binding for mindst 6 måneder. 

4.3 Æresmedlemmer kan vælges på foreningens generalforsamling. Beslutning herom kræver  samme  

 majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter, jvf. paragraf 8.4. Valg af æresmedlemmer kan  

 ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 

 

 5. Kontingent 
 

5.1 Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. 

5.2 Kontingentet opkræves og betales til Amager AC's kasserer. Betaling sker  forud, og skal være  

 indbetalt den 1. dag i den angivne betalingsperiode. 

5.3 Medlemmer kan overgå som passive medlemmer, når de ophører som aktive atletikudøvere. 

5.4 Æresmedlemmer er kontingentfrie og således livsvarige medlemmer af Amager AC. 

 

6. Udmeldelse samt eksklusion af medlemmer 
 

6.1 Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer, med mindst 3 måneders varsel. 

6.2 Et medlem der er kommet i kontingentrestance eller på anden måde har pådraget sig gæld over for  

 foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen med  mindst 7 dages skriftlig varsel. 

6.3 Ingen der er ekskluderet på baggrund af paragraf 6.2, kan optages på ny som medlem, før end  

 vedkommende har betalt sin fulde gæld til foreningen. 

6.4 Bestyrelsen kan eksludere et medlem af foreningen med mindst 7 dages skriftlig varsel, når særlige 

forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin  beslutning , have  

 haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om  eksklusion tages op til  

 endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil denne afvikles er  

 medlemmet dog ekskluderet af foreningen. 

6.5 Vedkommende har adgang til generalforsamlingen med ret til at forsvare sig, dog uden  stemmeret.  



 Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens  

 beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af  foreningens vedtægter, jvf.  

 paragraf 8.4. Et ekskluderet medlem kan kun optages som medlem  igen, ved en ny  

 generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme stemmemajoritet som ved  eksklusion. 

 

 7. Ordinær generalforsamling 
 

7.1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 

 myndighed i alle foreningens anliggender. 

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest to måneder efter regnskabsårets  afslutning,  

 jvf. paragraf 11.1. 

7.3 Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige foreningens med-

 lemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen iflg. paragraf 8.1.  

7.4 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde 

 senest 2 uger før afholdelsen. 

7.5 Indkomne forslag skal opsættes på foreningens opslagstavler på stadion, samt på klubbens hjemmeside  

 senest 7 dage før afholdelsen. 

 

 8. Dagsorden og gennemførelse 
 

8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 

   1. Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse 

   2. Valg af to stemmetællere. 

   3. Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år til godkendelse. 

   4. Kassereren fremlægger der reviderede regnskab til godkendelse. 

   5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år. 

   6. Fastsættelse af kontingent. 

   7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

   8. Valg af:  Formand  ulige år for 2 år 

      Næstformand  lige år for 2 år 

      Kasserer  lige år for 2 år 

      3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

   9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

   10. Valg til diverse udvalg. 

   11. Eventuelt. 

8.2 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 14 år. For medlemmer under 14 år 

overgår stemmeretten til forældre eller værge. For alle gælder at man kun har stemmeret ved personlig 

fremmøde, og hvis man ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen, samt har været 

medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. 

8.3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 

8.3 Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt flertal, dog med mindst 2/3 majoritet ved  

 vedtægtsændringer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra mindst  

 3 medlemmer, finde skriftlig afstemning sted. Alle afstemninger omkring eksklusion skal foregå  

 skriftlig. 

8.5 Under punkt 7 på dagsordenen kan der også stemmes om ændringsforslag. 

8.6 Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen, og ikke hvis i kontingentrestance. 

8.7 Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt. 

 

 

 9. Ekstraordinær generalforsamling 
 

9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes  når  

 mindst 25 medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. 

9.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til  

 samtlige medlemmer. Forslagsstiller har mødepligt. Ved udeblivelse kan den ekstraordinære 

generalforsamling suspenderes. 



9.3 Der kan kun behandles den eller de sager som er bekendtgjort i indkaldelsen. 

9.4 Der kan også behandles ændringsforslag til de bekendtgjorte punkter. 

9.5 Der følges samme afstemningsprocedure som ved ordinær generalforsamling. 

 

 10. Bestyrelse og udvalg 
 

10.1 Bestyrelsen varetager med ansvar over for generalforsamlingen foreningens daglige ledelse og 

 repræsenterer foreningen i alle forhold. 

10.2 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere tre menige 

 medlemmer. 

10.3 Foreningens formand vælges i ulige år for 2 år af gangen, mens næstformanden og kasserer vælges i  

 lige år for 2 år af gangen. De 3 menige medlemmer vælges alle for 1 år af gangen. 

10.4 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig når formanden og mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde. I formandens fravær tiltræder næstformanden 

i hendes/hans sted. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 

10.5 I formandens fravær tiltræder næstformanden i hendes/hans sted. 

10.6 Nedsatte udvalg fastsætter selv deres forretningsorden med ansvar over for bestyrelsen og 

 generalforsamlingen. 

 

 11. Regnskab 
 

11.1 Foreningens regnskabsår er fra den 1.januar til den 31. december. 

11.2 Foreningens kasserer fører og afslutter foreningens regnskab og er til enhver tid ansvarlig for de  

 betroede midler. 

11.3 Foreningens midler skal med undtagelse af en mindre kontant arbejdsbeholdning henstå på  giro-  

 og/eller bankkonti. 

11.4 Foreningens kasserer skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år og  status pr.  

 31. december til foreningens revisorer. 

11.5 Foreningens regnskab skal, godkendt af bestyrelsen, underskrevet af kassereren og revisorerne,  og  

 med revisorernes påtegning, fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

 

 12. Revision 
 

12.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisor- suppleant,  

 jvf. paragraf 8.  Hverken revisorer eller suppleant må være medlem af bestyrelsen. 

12.2 Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab såvel regnskabsteknisk som 

 kritisk, og påse at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. 

12.3 Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

14. Ansvar i foreningen 
 

14.1 Foreningens nedsatte udvalg står til daglig til ansvar over for den valgte bestyrelse. Bestyrelsen 

 står til ansvar over for foreningens generalforsamling, jvf. paragraf 10.1 og 10.5. 

14.2 Foreningens medlemmer deltager i træning og konkurrence på egen risiko. Ansvar for eventuelt 

 forekommende skader kan således ikke påhvile foreningen. 

14.3 Foreningens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid  fastsatte  

 bestemmelser med hensyn til korrekt sportslig optræden, ro og orden på idrætsplads,  i  

 omklædningsrum m.v. 

14.4 Medlemmer der repræsenterer foreningen i konkurrencer og på udvalgte hold, skal altid udvise en  

 Opførsel, der er foreningen værdig. 

14.5 Kun medlemmer der er licensregistreret for foreningen, og har opfyldt sine forpligtigelser  overfor  

 foreningen, kan erholde vundne præmier for klubmesterskaber samt opnå anerkendelse af  

 præsterede klubrekorder. 

14.6 Bestyrelsen kan til enhver tid forlange at de medlemmer der ønsker at deltage i konkurrence 

 lader sig lægeundersøge. 

 

  



15. Foreningens opløsning 
 

15.1 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, 

 med dette ene punkt på dagsordenen. 

15.2 Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 2/3 af 

 foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

15.3 Ved beslutning om opløsning skal mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

 stemme herfor. 

15.4 Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig kan der indkaldes til en  ny  

 ekstraordinær generalforsamling, der da vil være beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. 

 

 

Foreningens vedtægter er første gang formuleret og vedtaget 25.februar 1993. Ændringer foretaget ved 

generalforsamling 24.nov. 1993, ved generalforsamlingen den 26. feb. 1997, ved generalforsamlingen den 

18.februar 2005 samt ved generalforsamlingen den 23.februar 2007. Tekst vedr. stemmeret §8.2 ændre på 

ekstraordinær generalforsamling 5.februar 2009. Udseende på klubdragten ændret 2011. 


