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VEDTÆGTER FOR AALBORG CHANG 
 

§ 1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er: Aalborg Chang. Stiftet den 
1. september 1912. Hjemsted er Aalborg 
Kommune. 

§ 2 Formål 

Klubbens formål er ved idræt og andet kultu-
relt virke, at fremme den enkeltes og fælles-
skabets sundhed og trivsel og kammeratligt 
samvær. 

Det er endvidere klubbens formål at udvikle 
medlemmernes lyst til at investere tid og 
energi i klubben for at gøre den til et aktiv for 
lokalområdet og byen – og gøre dette på en 
tidssvarende måde, så det tiltrækker nye med-
lemmer og flere frivillige. 

Klubben er tilsluttet DIF samt de respektive 
specialforbund, og er dermed undergivet dis-
ses vedtægter. 

I tilfælde af indførelse af kontraktfodbold i 
Aalborg Chang skal dette ske i et særskilt sel-
skab, adskilt fra moderklubben Aalborg Chang. 

§ 3 Medlemskab 

Som aktive medlemmer kan optages børn og 
voksne, når de vedkender sig nærværende 
vedtægter og klubbens formålsbestemmelse. 

Som passive medlemmer (støttemedlemmer) 
kan optages enhver juridisk person, når ved-
kommende vedkender sig nærværende ved-
tægter. 

§4 Indmeldelse og udmeldelse 

Indmeldelse og udmeldelse skal ske efter an-
visninger på klubbens hjemmeside. I forbin-
delse med udmeldelse skal medlemmets even-
tuelle økonomiske mellemværender med 
klubben afvikles.  

§ 5 Kontingent 

Kontingent og opkrævningsterminer fastsæt-
tes for et år ad gangen af bestyrelsen under 
hensyntagen til det vedtagne budget. Såfremt 

kontingentet ikke er betalt efter 2 rykkere, 
bliver vedkommende slettet som medlem, og 
kan herefter kun genoptages ved indbetaling 
af restancen. 

Ekstraordinært kontingent kan udskrives af 
bestyrelsen. 

§6 Udelukkelse og eksklusion 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlerti-
digt eller permanent (eksklusion), såfremt 
vedkommende handler til skade for klubben, 
eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine 
medlemsforpligtelser. 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav 
på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse. 

I sager om eksklusion har medlemmet desu-
den krav på, at sagen afgøres på førstkom-
mende generalforsamling, og at sagen sættes 
på dagsordenen som et særligt punkt. En ge-
neralforsamlings beslutning om eksklusion 
kræver samme majoritet som ved ændring af 
klubbens vedtægt. 

§ 7 Bestyrelsen 

Bestyrelsen forestår ledelsen af klubben, og 
træffer afgørelser i alle anliggender, og alle 
spørgsmål vedrørende klubbens principper, 
målsætninger, økonomi mv. 

Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til under-
liggende udvalg. Udvalgene får 6 repræsentan-
ter i bestyrelsen: Formændene for kommuni-
kations-, tennis- og aktivitetsudvalget samt tre 
repræsentanter fra fodboldudvalget. Klubbens 
kasserer er også formand for økonomiudval-
get. Alle medlemmer til klubbens bestyrelse 
vælges på generalforsamlingen jf. § 9. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere 
end halvdelen af bestyrelsens medlemmer 
herunder formanden er til stede, og træffer 
beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. 
Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. 
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Valgbar til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 
år og har stemmeret på generalforsamlingen. 

Formanden indkalder til alle møder i bestyrel-
sen. 

§ 8 Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling, som skal afholdes 
årligt inden udgangen af marts måned, indkal-
des med mindst 14 dages varsel, og skal an-
nonceres på klubbens hjemmeside, samt ved 
opslag i klubhuset. 

Generalforsamlingen ledes af den valgte diri-
gent. 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i 
alle klubbens anliggender, og er beslutnings-
dygtig. Dog kræver vedtægtsændringer, at 
mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, er 
for forslaget, som skal vedtages på 2 general-
forsamlinger i forlængelse af hinanden. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen under dagsordenens pkt. 4 (§ 9), 
skal være formanden skriftligt i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen. 

Adgang til og stemmeret på generalforsam-
lingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, 
har været medlem i mindst 3 måneder forud 
for generalforsamlingen og ikke er i restance 
med kontingent. Ligeledes har én forældre 
eller én værge for ét medlem, der ikke er fyldt 
15 år, har været medlem i mindst 3 måneder 
forud for generalforsamlingen og ikke er i re-
stance med kontingent, adgang til og stemme-
ret på generalforsamlingen. 

Skriftlig afstemning på generalforsamlingen 
kan begæres, såfremt 5 stemmeberettigede 
medlemmer ønsker dette, eller dirigenten 
finder det formålstjenligt. 

Formanden sikrer, at der udfærdiges protokol-
lat over generalforsamlingen, som skal god-
kendes af dirigenten, og derefter offentliggø-
res ved opslag på klubbens hjemmeside. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til en-
hver tid indkaldes af bestyrelsen med 8 dages 
varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal 
indkaldes af bestyrelsen, når mindst 20% af de 

stemmeberettigede skriftligt over for besty-
relsen fremsætter ønske herom indeholdende 
forslag, som ønskes behandlet.  

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire 
uger efter begæringens modtagelse. For så 
vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledel-
se, afstemning m.m. gælder samme bestem-
melser som for den ordinære generalforsam-
ling.  

§ 9 Dagsorden 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal 
mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af beretninger fra formanden 

og de i bestyrelsen repræsenterede udvalg. 
3. Godkendelse af revideret regnskab samt 

budget for det kommende år. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af  

a) formand (på valg i ulige år), 
b) næstformand (på valg i lige år)1, 
c) kasserer/økonomiudvalgsformand (på 

valg i lige år). 
6. Valg til udvalg (årligt) 

a) formand for kommunikationsudvalget, 
b) formand for tennisudvalget, 
c) formand for aktivitetsudvalget, 
d) 3 repræsentanter til fodboldudvalget. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

§ 10 Regnskab og revision 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. decem-
ber. Regnskabet udarbejdes under hensynta-
gen til god regnskabsetik. Regnskabet skal 
fremlægges i bestyrelsen inden 1. marts. Revi-
sorerne skal have mindst 14 dage til at fuldfø-
re revisionen. 

§ 11 Tegning og hæftelse 

Klubben tegnes af formanden for bestyrelsen, 
kassereren og næstformanden i klubben. 

                                                             

1 Næstformand vælges første gang på generalforsamlin-
gen 2015 for en et-årig periode, herefter på lige år. 
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Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 
skal godkendes af generalforsamlingen. Lige-
ledes skal låneoptagelse og køb på mere end 
100.000 kr. godkendes af generalforsamlin-
gen. 

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser, med 
den af klubben, til enhver tid tilhørende for-
mue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer 
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Dog 
skal omlægning af klubbens fonds aktiver 
kunne ske af klubbens formand, næstformand 
og kasserer i forening. 

§ 12 Opløsning 

Aalborg Chang kan ikke opløses, såfremt 10 
medlemmer stemmer imod. Denne paragraf 
kan ikke ændres eller udelades. 

§ 13 Aktivernes overgivelse ved op-
løsning 

Såfremt det vedtages, at Aalborg Chang skal 
opløses, vil klubbens aktiver være at overgive 
til SIFA Aalborg for anvendelse til idrætslige 
formål. 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen maj 1978. Ændret december 1984, marts 1985, februar 1986, april 1987, marts 
1990, juni 1995, januar 1997, marts 1999, marts 2001, ved ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2001, 
ved ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 2006, ved ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 
2009, ved ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2015, ved ekstraordinær generalforsamling 12.april 
2018. 

 

Aalborg, den 12. april 2018 


