
Vedtægter for Københavns Frisbee Klub

§ 1    NAVN OG HJEMSTED
 
Klubbens navn er Københavns Frisbee Klub. Klubben er hjemmehørende i København.
 
§ 2             OPRINDELSE
 
Klubben er en sammenslutning af klubberne, Club 222s Frisbee disc Team, Frisbeeklubben 
Foreløbig, Hele Armen Frisbee Klub og Plums International Frisbee disc Society Fliers, som ved 
dannelsen af Københavns Frisbee Klub er inddraget som navne på selvstændige klubber under 
Dansk Frisbee Sport Union (DFSU)
 
§ 3          FORMÅL
 
Klubbens formål er at skabe de bedste betingelser for, at medlemmerne kan få glæde af 
discsporten. Det primære formål er at skabe sportslige udfordringer for såvel begynderen som den 
mere rutinerede spiller, både gennem træning og deltagelse i turneringer, blandt andet Danske 
Mesterskaber. Herunder hører at skabe et godt socialt miljø med plads til alle, ligesom klubben 
forpligter sig på at arbejde for at tiltrække nye medlemmer og fremme interessen for discsporten. 
 
§ 4          ORGANISATORISK OPBYGNING
 
4.1.          Tilknytning
 
Klubben er tilknyttet Dansk Frisbee Sport Union og som sådan pligtig til at overholde dennes 
vedtægter og bestemmelser.
Klubben er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er derved underkastet denne 
organisations vedtægter og love ( jv. DGI´s fællesvedtægter § 5 stk.1 ).
 
4.2          Medlemmer
 
Enhver med interesse for discsporten kan efter bestyrelsens samtykke optages som medlem af 
klubben. Indmeldelsen til klubben skal ske skriftlig til bestyrelsen og er bindende til en 
kontingentperiodes udløb.
 
4.3          Generalforsamling
 
4.3.1
 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Alle medlemmer, som ikke er i kontingent 
restance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, er stemmeberettiget. Stemmeret kan 
ikke udøves ved fuldmagt.
 
 
4.3.2          Almindeligt



 
Indkaldelse til generalforsamling som ethvert medlem af klubben har ret til at overvære, skal ske 
med mindst 3 ugers skriftlig varsel.
Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, som kun kan kræves ved flertal i bestyrelsen 
eller ved skriftligt krav fra mindst en tredjedel af klubbens medlemmer, som ikke er i kontingent 
restance, skal dagsordenen angives ved indkaldelsen. Generalforsamlingen er ved stemmeflertal 
beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer. Dog kan ændringer af klubbens 
vedtægter kun ske ved 2/3 stemmeflertal. Såfremt blot én kræver det, skal afstemningen foregå 
skriftligt. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 
uger inden afholdelse af generalforsamlingen, og skal senest en uge før gøres medlemmerne 
bekendt, f.eks. på klubbens mailingliste.

4.3.3.       Ordinær generalforsamling
 
Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år mellem den 1. januar og 1. marts, skal 
behandle følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af formandens årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Behandling af anmeldte forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Program, budget og kontingent
9. Eventuelt
 
For at opnå valg kræves personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse om villighed til valg.
 
4.4          Bestyrelsen
 
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der 
efter valg konstituerer sig selv. Formanden vælges for et år af gangen. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Hvert år er to 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal tilsende 
samtlige medlemmer referat af bestyrelsesmøder, samt formidle information fra DGI og DFSU.

§ 5           KONTINGENT
 
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for ét år ad gangen. Det enkelte medlem 
betaler ved at overføre pengene til KFK’s klubkonto. Indbetalingsoplysningerne kan findes på 
klubbens hjemmeside. Aktive medlemmers kontingent til DGI og aktive ultimate-medlemmers 
kontingent til DFSU betales af klubben via medlemskontingentet. 
 
 
§ 6     REGNSKAB
 
Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet, der skal være underskrevet af mindst 



to af bestyrelsesmedlemmerne samt af den på generalforsamlingen valgte revisor, skal fremlægges 
til behandling på den ordinære generalforsamling.
 
§ 7          TEGNING
 
Klubben tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tildele enkeltpersoner eller udvalg specielle 
fuldmagter.
 
§ 8          UDVALG
 
Bestyrelsen nedsætter et træningsudvalg bestående af mindst tre personer, hvis opgave det er at 
lægge program for træningen og fordele instruktions- og ledelsesopgaver i forbindelse med 
træning.
 
§ 9           BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORSEELSER
 
Det er ethvert medlems pligt til bestyrelsen at indberette ethvert medlem, som med sin handling 
overtræder klubbens bestemmelser, tilsidesætter elementære hensyn eller på anden måde 
modarbejder klubbens formål.
Indberetningen skal sendes skriftligt til bestyrelsen, der inden 8 dage bekræfter modtagelsen heraf 
og inden 8 dage videresender klagen til det (de) indberettede medlem(mer). Eventuelle indsigelser 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter modtagelsen. Bestyrelsen skal herefter indkalde 
de implicerede parter til en samtale og senest 14 dage herefter afsige kendelse samt evt. straf, dvs. 
udelukkelse fra konkurrencer i et givet tidsrum eller udelukkelse af klubben.
 
§ 10          OPLØSNING AF KLUBBEN
 
Beslutning om opløsning af klubben kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 
halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede og kun ved et stemmeflertal på 
mindst ¾ af de angivne stemmer.
Ved opløsning af Københavns Frisbee Klub vil evt. overskud tilfalde ” Dansk Frisbee Sports Union, 
Postboks 140, 3520 Farum.
   
 
Ovennævnte vedtægter er vedtaget af Københavns Frisbee Klubs stiftende generalforsamling den 
12. marts 1983, og senere blevet ændret på generalforsamlingerne i 1992, 2001 og 2011. 


