FS-vedtægter.
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.
§ 1.

Sammenslutningens navn er Fælledklubbernes Sammenslutning.

§ 2.

Sammenslutningens hjemsted er Østerbro Fælled, København.

§ 3.

Sammenslutningen består af klubberne: Boldklubben Heimdal, Boldklubben Skjold, Boldklubben
Viktoria, Handelsstandens Boldklub og Østerbros Boldklub.

§ 4.

Sammenslutningens formål er at styrke samarbejdet imellem medlemsklubberne på enhver måde,
samt at varetage medlemsklubbernes interesser overfor Københavns Idrætsanlæg og Københavns
Kommune.
Sammenslutningens formål kan blandt andet opnås ved:
at Sammenslutningen i alle spørgsmål vedrørende lokale- og baneforhold indenfor et geografisk
område begrænset af Blegdamsvej, Østerbrogade, Jagtvej, Nørre Alle´ og Tagensvej
repræsenterer klubberne i forhold til Københavns Idrætsanlæg, Københavns Kommune eller
andre, der mod eller uden vederlag stiller omklædnings- og/eller idrætsfaciliteter, herunder
fodboldbaner, til rådighed.
at Sammenslutningen foretager fordelingen af brugen medlemsklubberne imellem af de faciliteter,
der stilles til rådighed for Sammenslutningen og dens klubber, af Københavns Idrætsanlæg og
Københavns Kommune.
at Sammenslutningen iøvrigt i alle tilfælde hvor det er muligt, repræsenterer klubberne i spørgsmål
af fælles interesse.
at Sammenslutningen afholder møder for debat om emner af særlig interesse for
medlemsklubberne.
at Sammenslutningen søger at fremme den sportslige standard hos medlemsklubberne ved at
arrangere turneringer og ved at opstille udvalgte hold.
at Sammenslutningen servicerer medlemsklubberne med hensyn til turneringstilrettelæggelse.
at Sammenslutningens materiel stilles til rådighed for medlemsklubberne.
at Sammenslutningen fremmer det sociale samvær medlemsklubbernes medlemmer imellem, f.eks.
ved at arrangere sammenkomster og aktiviteter for disse.
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REPRÆSENTANTSKABET.
§ 5.

Sammenslutningens øverste ledelse er repræsentantskabet, der består af 2 medlemmer fra hver af
de i § 3 anførte medlemsklubber. De enkelte medlemsklubber udpeger til hvert
repræsentantskabs- møde de personer, der på mødet skal repræsentere klubben.

§ 6.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned og indkaldes af formanden med
14 dages skriftligt varsel.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formanden aflægger beretning.
3.
Kassereren forelægger de reviderede regnskaber.
4.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Indkomne forslag.
6.
Valg, jvf. § 7.
7.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 15. februar i det kalenderår
det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes. Sådanne forslag skal udsendes sammen med
indkaldelsen til mødet.
Forslag kan fremsættes af hver af medlemsklubberne samt af medlemmer af forretningsudvalget.

§ 7.

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges i følgende rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

§ 8.

Formand.
Næstformand.
Kasserer.
2 revisorer.
1 revisorsuppleant.

Til ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes udover repræsentantskabet, jvf. § 5, de i medfør
af § 7 på senest forudgående ordinære repræsentantskabsmøde valgte personer, samt bestyrelsen.
Forretningsudvalget kan indbyde andre til at deltage i mødet.
Alle deltagende har taleret, men alene repræsentantskabet har stemmeret.

§ 9.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan fordres indkaldt af hver af medlemsklubberne samt af
forretningsudvalget.
Krav om indkaldelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal rejses skriftligt overfor
formanden med angivelse af dagsorden.
Formanden skal senest en måned efter modtagelse af et sådant krav, indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde på en dato, der højst må ligge 2 måneder efter datoen for modtagelse af
kravet. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel.
Til ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes alene repræsentantskabet, bestyrelsen og
forretningsudvalget.
Forretningsudvalget kan indbyde andre til at deltage i mødet.
Alle deltagende har taleret, men alene repræsentantskabet har stemmeret.

§ 10.

Hver klub har een stemme på repræsentantskabsmøder.
Den af medlemsklubbens repræsentanter, der skal afgive stemme på klubbens vegne skal være
skriftligt befuldmægtiget hertil af sin klub.

§ 11.

Alle beslutninger på repræsentantskabsmøder afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
F.s.v. angår ændringer i § 11 § 25 og § 27 kræves der enstemmighed.
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BESTYRELSEN.
§ 12.

Sammenslutningens bestyrelse består af en repræsentant for hver af medlemsklubberne, udpeget
af hver af disse. Medlemsklubberne udpeger tillige hver en suppleant, der kan indtræde i
bestyrelsen i tilfælde af det udpegede bestyrelsesmedlems forfald. Den enkelte medlemsklub er
berettiget til nårsomhelst at udpege nyt bestyrelsesmedlem og/eller suppleant.
Det påhviler hver af medlemsklubberne skriftligt at underrette formanden om navnene på
henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant. Underretningen er gældende indtil den skriftligt
tilbagekaldes med samtidig underretning om nyt bestyrelsesmedlem og/eller suppleant.

§ 13.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte der er anledning hertil. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af
formanden med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan med skriftlig motiveret dagsorden forlange indkaldt til møde.
Indkaldelsen fremsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, samt til medlemsklubberne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
tilstede.
Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Forretningsudvalget deltager i bestyrelsesmøderne. Disse har alene tale- men ingen stemmeret.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i tilfælde af dennes forfald af næstformanden.
Der optages ved forretningsudvalgets foranstaltning referater af det på bestyrelsesmøder
passerede.
Referater fremsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, samt til medlemsklubberne.
Herudover bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 14.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de udvalg den finder det hensigtsmæssigt og udpege
medlemmer hertil, samt bestemme sådanne udvalgs forretningsorden.

§ 15.

Bestyrelsen foretager fordeling af bane- og omklædningsfaciliteter klubberne imellem på en sådan
måde, at det tilstræbes at fordelingen afspejler klubbernes indbyrdes størrelse.

FORRETNINGSUDVALGET.
§ 16.
§ 17.

Sammenslutningens løbende forretninger varetages af et forretningsudvalg bestående af formand,
kasserer og næstformand, valgte jvf. § 7.
Sammenslutningen tegnes af formanden, kassereren og næstformanden, der udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele prokura.

§ 18.

Forretningsudvalget fungerer som sekretær for sammenslutningens repræsentantskab og
bestyrelse.

§ 19.

Forretningsudvalget retter alle henvendelser til, og fører alle forhandlinger med de instanser der
berører bane- og omklædningsfaciliteter, medmindre andet i en konkret situation bestemmes af
bestyrelse eller repræsentantskab.

§ 20.

Forretningsudvalget forestår disponerering af baner og omklædningsrum i forbindelse med
afvikling af medlemsklubbernes turneringskampe.
Forretningsudvalget kan udpege en bane- og lokalefordeler.
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ØKONOMI.
§ 21.

Sammenslutningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 22.

Sammenslutningens regnskab skal opgøres i overensstemmelse med til enhver tid gældende
anerkendte regnskabsprincipper, og skal omfatte såvel resultatopgørelse som balance.

§ 23.

Sammenslutningens regnskabsføring forestås af kassereren.
Sammenslutningens regnskab revideres af de valgte revisorer, jvf. § 7.

ANDRE BESTEMMELSER.
§ 24.

Udmeldelse af sammenslutningen kan kun ske med mindst seks måneders skriftligt varsel til
udgangen af et kalenderår.
Ved en medlemsklubs udtræden af sammenslutningen, mister denne enhver rettighed i
sammenslutningen.

§ 25.

Såfremt repræsentantskabet vedtager at ændre vedtægternes § 3 således at antallet af
medlemsklubber forøges, skal dette ske i enstemmighed.

§ 26.

Såfremt et flertal på et repræsentantskabsmøde vedtager at ændre vedtægternes § 3 således at
antallet af medlemsklubber nedsættes, skal de(n) således ekskluderede klub(ber) have mulighed
for at være tilstede på næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor eksklusionen skal tages op.

§ 27.

I tilfælde af sammenslutningens opløsning, fordeles sammenslutningens kapital og effekter
ligeligt imellem medlemsklubberne.
oooooooooooooo00000000000000ooooooooooooo
Nærværende vedtægter er fastsat på sammenslutningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde
14. januar 1997 til ikrafttræden fra 1. januar 1997.
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