AKTIVITETER FOR ALLE

Vedtægter
For

2018
Stiftet den. 18. februar 1940

Firmaidræt Odense, Tranehøjen 5. 5250 Odense SV. Tlf. 66 17 46 06.
Medlem af SIKO (Samvirkende Idrætsklubber i Odense) og Dansk Firmaidrætsforbund.
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§. 2

Navn
Foreningens navn er: Firmaidræt Odense.
Signaturen er: FIRMAIDRÆT ODENSE eller FIRMAIDRÆT.
Foreningens hjemsted er: Odense.
Stiftet: 18. februar 1940.
Formål
Firmaidræt Odense formål er gennem arbejdspladsen, Familien og andre fællesskaber
at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.
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Hovedorganisation
Firmaidræt Odense er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og derved underkastet de for
dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og bestemmelser.
Ændringer i dette tilhørsforhold kan fra Firmaidræt Odense’ side kun ske med samme
majoritet, som ved en opløsning af Firmaidræt Odense.
Firmaidræt Odense er ligeledes medlem af den af Firmaidræt Fyn og for denne tilslutning
gælder de samme betingelser, som nævnt i § 3 stk. a og stk. b, vedrørende Dansk
Firmaidrætsforbund.
Firmaidræt Odense er medlem af Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO).
Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer fra firma-, etats- eller brancheidrætsklubber samt
øvrige fællesskaber, herunder efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige, der er
hjemmehørende i Odense kommune og omegn samt disses familier.
Ved familie forstås: Ægtefælle eller samlever og deres børn under forudsætning af, at de
har samme postadresse.
Familiemedlemmer, der er ansat på forskellige arbejdspladser eller som er medlem i klub
under etats- eller brancheidrætsklubber, samt øvrige fællesskaber, der tilbyder samme
idrætsgren, kan ved sæsonstart frit vælge, hvilken klub man ønsker at stille op for.
Medlemmer, som skifter arbejdsplads eller klub under etats- eller branceidrætsklubber,
samt øvrige fællesskaber i løbet af en igangværende sæson, kan vælge enten at spille
sæsonen færdig eller at skifte klub. Klubskifte skal meddeles skriftligt til det pågældende
aktivitetsudvalg, og medlemmet er herefter spilleberettiget for den nye klub i henhold til
de gældende regler for den pågældende aktivitet.
Som enkeltmedlemmer kan endvidere optages personer bosat i Odense Kommune og
omegn, som ikke kan henføres til et klubmedlemskab.
Der kan dannes hold bestående af personer fra indtil flere firmaer samt enkeltmedlemmer.
De nærmere retningslinier for dannelse af hold fremgår af de enkelte aktivitetsudvalgs
spille- og turneringsregler.
Kontingentet for enkeltmedlemmer fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres på den årlige
generalforsamling og er gældende fra 1. januar i det pågældende år.
Kontingentet for klubber fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling, og er
gældende fra 1. januar i det pågældende år.
Ved optagelse af klubber/enkeltmedlemmer i Firmaidræt Odense’ betales et
optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres på den årlige
generalforsamling
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Virksomheder kan optages som virksomhedsmedlem. Kontingentet for virksomheder
fastsættes af bestyrelsen. Virksomhedernes registrerede aktive personer vil på alle punkter
have samme rettigheder, som andre medlemmer.

Optagelse
Optagelse af klubber, Virksomheder, såvel som enkeltmedlemmer afgøres af bestyrelsen.
Ansøgning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen på de dertil udarbejdede
skemaer.
En klubs bestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer.
Virksomheder der optages som medlem, skal have en kontaktperson.
Klubber, Virksomheder, samt enkeltmedlemmer, der har været medlem af Firmaidræt
Odense, men er slettet på grund af restancer, kan ikke genoptages før al gæld til
Firmaidræt Odense er betalt.

Medlemsforpligtelser
Firmaidræt Odense’ medlemmer/klubber er underkastet de af Firmaidræt Odense’ organer
vedtagne regler og trufne afgørelser.
De enkelte klubbers interne forhold er Firmaidræt Odense uvedkommende, idet Firmaidræt
Odense dog altid har ret til efter lodtrækning at kontrollere medlemskartotekerne med
hensyn til medlemmernes antal og alder.
Til offentlige myndigheders brug kan Dansk Firmaidrætsforbund gennem Firmaidræt
Odense kræve yderligere oplysninger under henvisning til den aktuelle sagsbehandling.
Organisationsaftaler
Aftaler med andre organisationer, der er truffet af Firmaidræt Odense eller Dansk
Firmaidrætsforbund, må nøje overholdes af klubberne/enkeltmedlemmerne.
Meddelelse om sådanne aftaler vil blive givet klubberne/enkeltmedlemmerne, der enten vil
få aftalen tilsendt til orientering eller hos bestyrelsen få orientering om ordlyden.
Er meddelelse om sådanne aftaler givet klubberne/enkeltmedlemmerne, påhviler det disse
at sætte sig ind i den pågældende aftale.
Overtrædelse af sådanne aftaler kan medføre udelukkelse fra deltagelse i Firmaidræt
Odense’ eller Dansk Firmaidrætsforbund’s arrangementer.
Indberetning til Firmaidræt Odense
Klubberne har pligt til en gang om året at fremsende indberetning til Firmaidræt Odense
over aktiviteter, medlemstal, bestyrelsesforhold m.v., efter de af Firmaidræt Odense
fremsendte retningslinier. Sker dette ikke til den fastsatte tid, vil klubberne blive afkrævet
en bod på kr. 100,-.
Fremsendes indberetning stadig ikke på trods af rykker fra Firmaidræt Odense – medfører
dette, at klubben ekskluderes af Firmaidræt Odense.
Genoptagelse kan derefter kun ske efter fornyet ansøgning fra klubben og betaling af et
gebyr på kr. 500,-.
Enkeltmedlemmer har pligt til en gang om året at fremsende indberetning til Firmaidræt
Odense over de aktiviteter, de har deltaget i, efter de af Firmaidræt Odense fremsendte
retningslinier. Sker dette ikke til den fastsatte tid, vil enkeltmedlemmet blive afkrævet en
bod på kr. 50,-.
Fremsendes indberetning stadig ikke på trods af rykker fra Firmaidræt Odense – medfører
dette, at enkeltmedlemmet ekskluderes af Firmaidræt Odense.
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Genoptagelse kan derefter kun ske efter fornyet ansøgning fra enkeltmedlemmet og
betaling af et gebyr på kr. 125,-.
Ændringer i den enkelte klubs bestyrelse, samt vedtægter, skal senest 14 dage efter
ændringen være meddelt Firmaidræt Odense’ kontor skriftligt.
Klubbernes tryksager
Såfremt en klub på sit brevpapir eller lignende anfører, at den er medlem af Firmaidræt
Odense, skal der også anføres tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund.
De i a nævnte tryksager skal godkendes af Firmaidræt Odense’ bestyrelse.
Indbetaling til Firmaidræt Odense
Alle er pligtige til at deltage forholdsvis i de kalkulerede udgifter ved de arrangementer,
hvori der deltages.
Alle kontingenter og ydelser til Firmaidræt Odense er forfaldne ved præsentation eller ved
egenhændig tilmelding, såfremt ikke andet er bestemt i det enkelte tilfælde.
Såfremt en klub/enkeltmedlem er i restance i over 30 dage, erindres derom med angivelse
af en passende frist. Hvis denne overskrides, kan klubben/enkeltmedlemmet slettes som
medlem, og det skyldige beløb overdrages til inkasso.
Ved restance, tillægges det skyldige beløb, et rykkergebyr.
Ved restance kan bestyrelsen tillige udelukke en klub/enkeltmedlem fra anmeldelse og
deltagelse i Firmaidræt Odense’ arrangementer, samt rette henvendelse til samarbejdende
organisationer om lignende indgreb overfor klubben/enkeltmedlemmet.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftlig til Firmaidræt Odense med mindst 30 dages varsel til et
kvartalsskifte. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra.
Såfremt en klub/enkeltmedlem ikke kan anerkende generalforsamlingens beslutninger af
større økonomisk rækkevidde, har den/det dog ret til at udmelde sig straks.
Ledelsen
Firmaidræt Odense’ opgaver varetages af følgende organer:
A. Generalforsamlingen
B. Bestyrelsen
C. Øvrige udvalg
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Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Generalforsamlingen
Firmaidræt Odense’ højeste myndighed er generalforsamlingen.
Hver klub har mødepligt med 1 repræsentant. Overholdes mødepligten ikke, pålignes
klubben en bøde på kr. 75,-, hvis anvendelse bestemmes af Firmaidræt Odense’ bestyrelse.
Alle klubmedlemmer og enkeltmedlemmer har møde- og stemmeret på
generalforsamlingen.
Alle medlemmer af de i § 12, stk. a nævnte organer, har møde- og stemmeret på
generalforsamlingen.
Til generalforsamlingen kan bestyrelsen endvidere indbyde repræsentanter for
myndigheder, institutioner samt idrætslige eller faglige organisationer i ind- og udland.
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Pressen kan ligeledes indbydes, idet generalforsamlingen dog kan nedlægge referatforbud
af deres indlæg.
Stemmeafgivelse
Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, når ikke andet er bestemt.
Kun de på afstemningstidspunktet tilstedeværende medlemmer har stemmeret. Ved enhver
afstemning opgøres antal stemmer for, imod og hverken for eller imod.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal, når
blot generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægterne, kan komme til
afstemning på generalforsamlingen, idet der dog kan vedtages ændringsforslag i
tilknytning til bekendtgjorte forslag.
Af mødets forløb optages referat, der indføres i forhandlingsprotokollen og underskrives af
dirigenten samt formand og sekretær i den nyvalgte bestyrelse.
Generalforsamlingens afholdelse
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt med
mindst 21 dages varsel ved annoncering via foreningens Nyhedsbrev, samt ved brev/email
til de enkelte klubber. Generalforsamlingen indvarsles endvidere igennem Firmaidræt
Odense Nyt og på Firmaidræt Odense’ hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal tilstilles Firmaidræt Odense’ kontor senest 14
dage før mødets afholdelse.
Dagsorden, bilagt det reviderede regnskab, budgetforslag samt eventuelle indkomne
forslag, skal tilsendes klubberne senest 8 dage før mødets afholdelse. Materialet kan
rekvireres af enkeltmedlemmer ved henvendelse til Firmaidræt Odense’ kontor.

§. 16
a.

Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der ledes af én eller to af forsamlingen
valgt(e) dirigent(er) skal indeholde følgende dagsordenpunkter:
1. Valg af dirigent(er)
2. Beretning fra formanden
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. fra medlemmerne
b. fra bestyrelsen
5. Budgetforelæggelse
(herunder fastsættelse af kontingentsatser)
6. Valg
a. til bestyrelsen herunder suppleant
b. af revisor og revisorsuppleant
7. Præsentation af formændene for de enkelte aktivitetsudvalg
8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

§. 17
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Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller 1/5 af de tilsluttede klubber over for bestyrelsen skriftligt fremsætter krav
herom, ledsaget af et dagsordenforslag.
Ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter modtagelsen af en
sådan begæring.
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Ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel, og
samtidig skal dagsordenen meddeles.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Firmaidræt Odense og består af formand,
næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en repræsentant for
Firmaidræt Odense-Hallen og 2 suppleanter .
Lige år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant.
Ulige år vælges næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant.
Ved afgang i bestyrelsen indtræder suppleanten(erne).
Bestyrelsens medlemmer – dog ikke formand, kan udover deres post i bestyrelsen besætte
poster i aktivitetsudvalgene.
Formand kan ved første valgperiode blive på eventuelle udvalgsposter indtil det følgende
års generalforsamling.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder, der
afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt. Senest 14 dage efter hvert
bestyrelsesmøde udsendes referat til formændene for aktivitetsudvalgene.
Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør
formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme udslaget.
Bestyrelsen indkalder hvert år aktivitetsudvalgene til 2 fællesmøder: I april/maj måned
med følgende dagsorden:
1.
Information om Firmaidræt Odense’ nuværende status
2.
Drøftelse af fremtidige mål
3.
Vedtagelse af eventuelle fælles tiltag i perioden frem til næste møde.
Alle udvalgsmedlemmer indbydes.

f.

Firmaidræt Odense’ kasserer udarbejder et forslag til afdelingernes budget, hver afdeling kan
efter behov og ønske indkaldes til budgetmøde. Afdelingerne godkender budgetforslaget og
derefter indarbejdes de i det samlede budget.

§. 20
a.
b.

Firmaidræt Odense’ forpligtelser
Firmaidræt Odense forpligtes ved underskrift af formand og kasserer.
Hverken de Firmaidræt Odense tilsluttede klubber eller medlemmer af bestyrelsen eller
øvrige udvalg eller enkeltpersoner hæfter personligt over for tredjemand for Firmaidræt
Odense’ forpligtelser.

§. 21
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Aktivitetsudvalg
Fællesvedtægter for Firmaidræt Odense’ aktiviteter - se her -.
Vedtægter kan kun ændres på Firmaidræt Odense’ ordinære generalforsamling.
Nye aktiviteter kan optages i Firmaidræt Odense når interessen er tilstrækkelig stor .
Skal en ny aktivitet styres af et aktivitetsudvalg, kan dette nedsættes på et stiftende møde,
hvortil alle medlemmer inviteres.
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Alle aktiviteter afholder selvstændige årsmøder, hvortil alle medlemmer indkaldes. Årsmødet
afholdes på det for aktiviteten vedtagne tidspunkt.
Spilleregler (lokale) skal vedtages og kan kun ændres på pågældende aktivitets årsmøde.
Hvert udvalg skal være på mindst 3 personer. I udvalg med et lige antal personer, vil
formandens stemme være afgørende ved stemmelighed.

Vedtægtsudvalget
Generalforsamlingen kan vælge eller pålægge bestyrelsen at nedsætte et vedtægtsudvalg
bestående af 3-5 medlemmer. Har generalforsamlingen ikke benyttet sig af denne ret, kan
bestyrelsen desuagtet nedsætte et vedtægtsudvalg.
Vedtægtsudvalget vælger selv sin formand. Udvalget har ikke og kan ikke tildeles
kompetence.
Vedtægtsudvalget har til opgave at udarbejde fortolkninger af gældende regler og
bestemmelser, at udarbejde forslag til ændringer af regler og bestemmelser for Firmaidræt
Odense og dets organer samt på opfordring at bistå aktivitetsudvalgene i konkrete sager.
Vedtægtsudvalget tildeles sine opgaver af generalforsamlingen, bestyrelsen samt som
anført i stk. c, i konkrete sager af aktivitetsudvalgene. Udvalget kan tillige på eget initiativ
afgive udtalelser og stille forslag over for bestyrelsen.
Såfremt udvalgets udtalelser, forslag m.v. ikke er enstemmige, skal mindretalsudtalelser,
forslag m.v. tillige angives skriftligt.

§. 23
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Øvrige udvalg
Til løsning af særlige opgaver kan generalforsamlingen, og bestyrelsen nedsætte udvalg.
Udvalgets beføjelser fastsættes af det organ, der nedsætter det pågældende udvalg.
Hvert udvalg skal være på mindst 3 personer. I udvalg med et lige antal personer vil
formandens stemme være afgørende ved stemmelighed.

§. 24
a.

Regnskab
Kassereren fører Firmaidræt Odense’ regnskab og er ansvarlig for kassen.
Bestyrelsen/kassereren påser, at regnskabet føres på en sådan måde, at hvert enkelt
aktivitetsudvalg kan få overblik over deres regnskab i forhold til budgettet.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, underskrives af formanden,
kassereren og 2 revisorer.
Regnskabet skal forelægge til revision senest 30 dage før den ordinære generalforsamling
afholdes.
Det reviderede regnskab eller revisionsbekræftelse underskrevet af de stk. c nævnte,
regnskabet skal tilsendes klubberne, senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen/kassereren indarbejder afdelinger budgetter i et samlet budget.
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Revision
Revisionen foretages af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år er en revisor på valg.
Der vælges ligeledes 2 revisorsuppleanter efter de samme regler.
Revisionen tilrettelægger selv sit arbejde – evt. i samråd med bestyrelsen – og aflægger
rapport over for denne.
Revisorerne skal udøve en både kritisk og talmæssig revision, samt foretage mindst 2
uanmeldte kasseeftersyn inden for en regnskabsperiode.
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Vedtægtsændringer
Ændringer af Firmaidræt Odense’ vedtægter kan kun finde sted når 2/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor.
Såfremt Dansk Firmaidrætsforbund ændrer sine vedtægter skal Firmaidræt Odense også
ændre sine, såfremt der ved ændringen er opstået uoverensstemmelser i henhold til § 3.
Eksklusion
Eksklusion af et medlem af Firmaidræt Odense kan kun finde sted på en generalforsamling
hvortil det ekskluderede medlem (bestyrelse) har adgang.
Eksklusionen kan kun foretages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer
herfor.
Medlemmer, der er ekskluderet i henhold til § 10, stk. c, kan ikke påberåbe sig rettigheder i
henhold til indeværende §’ ordlyd.
Opløsning
Beslutning om Firmaidræt Odense’ opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær
generalforsamling, der indkaldes i samme anledning.
Opløsning af Firmaidræt Odense kan ikke finde sted, såfremt 25 klubber ønsker
Firmaidræt Odense bevaret.
Er opløsning vedtaget træffes der på mødet beslutning om anvendelse af Firmaidræt
Odense’ evt. midler til idrætslige formål.

Ovenstående vedtægter, der afløser de hidtidige gældende, er vedtaget på Firmaidræt Odense’
generalforsamling den 27. marts 2018.
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Odense, den 27. marts 2018

____________
Vagn Jensen
Formand
Ordensregler
a.
b.

_________________
Svend Erik Sørensen
Sekretær

_________________
Jan Steffesen
Dirigent

Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og
efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense’ ledere.
Overtrædelse kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid.

