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§1 Klubbens navn er "Atletklubben HEROS". Den er stiftet den 12. november 1926. Dens 

hjemsted er Fredericia, og klubbens adresse er formandens. 
 
§2 Klubbens formål er at virke for fremme af boksning og vægtløftning gennem træning og 

afholdelse af konkurrencer. Foreningen er medlem af officielle forbund under Dansk 
Idrætsforbund. 

 
§3 Aktive medlemmer optages efter henvendelse til bestyrelsen. Passive medlemmer 

optages efter bestyrelsens bestemmelser. Kontingentet for begge kategorier fastsættes 

af generalforsamlingen og indbetales efter bestyrelsens bestemmelser. 

 
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelse, disse er kontingentfrie, og kan, efter ønske, deltage i 
klubbens arrangementer på lige fod med de aktive. 

 
Udmeldelser og adresseændringer meddeles kassereren. Hvis et medlem ikke efter 

påmindelsesbrev har betalt sit kontingent, slettes medlemmet og medlemskab af klubben kan 

først opnås igen, når samtlige restancer er betalt.  

Bestyrelsen kan suspendere et medlem midlertidigt indtil førstkommende ordinære 

generalforsamling, såfremt medlemmet modarbejder klubbens interesser. Et midlertidigt 

suspenderet medlem skal meddeles suspensionen skriftligt. Kun generalforsamlingen kan 

ændre den midlertidige suspension til endelig eksklusion. 

 

§4 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive 
formue. 

 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelse overfor foreningen ud over 
kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens 
formue eller udbytte af nogen art. Ethvert overskud af indtægter ved foreningens arrangementer 
og aftaler tilfalder foreningen. 

 
§5 Klubbens bestyrelse består af 5 personer. Alle valg af tillidsposter er for en 2-årig periode. 
 
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes som hovedregel årligt inden 
udgangen af april måned med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning  

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  

4. Valg af formand eller kasserer (formand i lige år – kassereren i ulige år) 
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5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 er på valg sammen med formanden — 

2 er på valg sammen med kassereren). 
6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

7. Valg af bilagskontrollant 
8. Valg af bilagskontrollantsuppleant. 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes mindst 14 dage før afholdelse via 
sociale medier, evt. skriftligt til samtlige medlemmer. 

 
§6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 2/3 af klubbens 

aktive medlemmer indsender begæring herom. Indkaldelse som ved ordinær 
generalforsamling, men med angivelse af dagsordenen. 

 
§7 Adgang til generalforsamlingen har ethvert restancefrit medlem, men kun aktive, der er fyldt 

16 år, har stemmeret. 
 
§8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og beslutninger 

træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende. 
 

§9 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse, og kan nedsætte særlige udvalg efter behov. 
 

§10 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører klubbens regnskab og foretager 
ind- og udbetalinger, dog kan formanden forlange attestation før udbetalinger foretages. 
Kassereren forelægger det reviderede regnskab for generalforsamlingen. Regnskabet skal 
indeholde såvel driftsregnskab som status. 

 
§11 Bestyrelsen tegner foreningen, men kan meddele prokura til klubbens kasserer og et 

udvalgsmedlem til disposition i forening. 
 

§12 Ændringer af klubbens love kan vedtages med 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling. 
En evt. opløsning af klubben kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Eventuel ekstraordinær generalforsamling som følge af ovenstående skal finde sted senest 
3 uger efter. 

 
§13 I tilfælde af klubbens opløsning henlægges klubbens formue til opstart af en vægtløftnings- 

og/eller bokseklub. 


