
VEDTÆGTER PR. 24/2-2021  

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AJAX KØBENHAVN SPORTSGYMNASIUM (AKS)  

§ 1 Navn og hjemsted Foreningen AKS er stiftet den 2. december ("Foreningen") af 

repræsentanter for Københavns Åbne Gymnasium og AJAX København.  

Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune,  

Foreningens bestyrelse kan beslutte at søge om optagelse i anerkendte idrætsforbund.  

§ 2 Formål Foreningens formål er:  

1. At give alle, som gerne vil engagere sig i deres sport mulighed for at dyrke idræt udenfor  

skoletiden i relation til Københavns Åbne Gymnasium. At dygtiggøre disse unge idrætsudøvere 

inden for bl.a. håndbold, basketball og fysisk træning og skabe mulighed for at kombinere 

uddannelse med idræt på optimal vis. Foreningen har til hensigt at åbne op for andre idrætsgrene 

såfremt medlemstilslutningen tilsiger dette. At fastholde unge mennesker i alderen 15-20 år på 

deres ungdomsuddannelse og i foreningslivet, Det er desuden foreningens formål at øge den 

generelle sundhed for sine medlemmer. Både fysisk og socialt. Via arrangementer og events 

engagere sig i livet og lokalmiljøet omkring Københavns Åbne Gymnasium og på denne måde 

bidrage til integration og sammenhængskraft i Sydhavnen/Sjælør  

 

4.  

Det er foreningens hensigt at arbejde ud fra værdisæt, der tager afsæt i bydelens mangfoldige 

population og en forventning om, at medlemsskaren vil repræsentere denne, Foreningen vil 

bestræbe os på at vægte det sociale element af foreningslivet højt på tværs af sportsgrene, køn 

og etnicitet. Af denne grund vil Foreningen så vidt muligt afvikle foreningens aktiviteter 

sideløbende således, at vores træningsmiljø så ofte som muligt rummer alle typer af medlemmer 

og aktiviteter på samme tid og sted.  

§ 3 Medlemskab  

Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan 

tilslutte sig Foreningens formål.  



Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage medlemmer, der har relevante kvalifikationer 

inden for idræt, undervisning, økonomistyring mv. til brug for udvikling af Ajax København 

Sportsgymnasium, og ønsker at understøtte og fremme udviklingen af idrætten i Københavns 

Kommune,  

Alene personer som kan sandsynliggøre, at man bidrager til Foreningens virke kan optages. 

Sådant arbejde kunne eksempelvis være at tilbyde undervisning, være idrætsleder, forestå 

kampstyring eller lignende, enten selv eller som repræsentant for en organisation, forening etc. 

Bestyrelsen vurderer diskretionært, om ovenstående er opfyldt, så personen kan optages som 

passivt medlem. Medlemmerne er forpligtet til at overholde Foreningens vedtægter og leve op 

til Foreningens formålsbestemmelse.  

Endeligt afslag på medlemskab af Foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker 

medlemskab, forelægges generalforsamlingen.  

§ 4 Ind- og udmeldelse  

Indmeldelse skal pr. 1/8 2021 ske skriftligt til den linjeleder der er ansvarlig for den relevante 
sportsgren eller via foreningens hjemmeside. Er et medlem under 18 år skal indmeldelsen skal 
indmeldes foregå via en værge. 
 
Udmeldelse skal ligeledes ske skriftligt til Foreningens kasserer med en måneds varsel til 
udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle 
økonomiske mellemværender med Foreningen afvikles. 

§ 5 Kontingent  

Generalforsamlingen fastsætter et årligt kontingent for Foreningens aktive medlemmer efter 

indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet kan opkræves månedligt, kvartalsmæssigt eller årligt 

efter bestyrelsens bestemmelse. Såfremt forholdene taler for det, kan bestyrelsen i særlige 

situationer dispensere fra disse regler.  

Kontingentrestance kan medføre udmeldelse med 14 dages varsel. Indmeldelse kan først ske, 

efter enhver restance er betalt.  

Passive medlemmer betaler ikke kontingent til Foreningen. Det skyldes, at man for at blive passivt 

medlem skal bidrage med andre ydelser til gavn for Foreningen, jf. § 3.  

§ 6 Udelukkelse og eksklusion  

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende 

handler til skade for Foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine 

medlemsforpligtelser. Bestemmelse om udelukkelse af et medlem træffes af bestyrelsen.  



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

afgørelse.  

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende 

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af 

Foreningens vedtægt.  

§ 7 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle Foreningens 

anliggender.  

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, Ordinær generalforsamling indkaldes på 

mail med mindst 4-ugers varsel hvert år i april måned med følgende dagsorden:  

1) Valg af dirigent og referent  

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år  

4) Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år  

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Valg af formand (lige år) 

8) Valg af næstformand (ulige år) 

9) Valg af kasserer (ulige år) 

10) Valg af sekretær (lige år) 

11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

12) Valg af to suppleanter til bestyrelsen (en suppleant årligt) 

13) Valg af revisor  

14) Eventuelt  

Indkaldelsen skal indeholde den foreløbige dagsorden og eventuelt indkomne forslag. Forslag til 

den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal fremsendes på mail til medlemmerne 

sammen med den endelige dagsorden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Alle 

medlemmer, både aktive og passive, har ret til at møde på generalforsamlingen, tilsvarende har 

alle af bestyrelsen indbudte.  

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves 

ved personligt fremmøde, og når medlemmerne er over 18 år.  

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  

 



§ 8 Generalforsamlingens afholdelse  

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved 

simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om Foreningens opløsning 

kvalificeret flertal jf. §§ 18 og 19.  

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 

underskrives af dirigenten, herefter sendes det ud til medlemmerne i Foreningen.  

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 

mindst 1/5 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom 

overfor bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.  

Generalforsamlingen skal afholdes tidligst 1 uge og senest 6 uger efter begæringens modtagelse. 

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme 

bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.  

§ 10 Bestyrelsen  

Foreningens ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger og foretagne handlinger 

forpligter Foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte 

nærmere forskrifter for sin virksomhed.  

Bestyrelsen kan udvælge personer udenfor bestyrelsen til varetagelse af særlige opgaver.  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Foreningens aktivitetsudvalg 

er et stående obligatorisk udvalg, som har til formål at støtte og gennemføre aktiviteter for 

Foreningens medlemmer,  

Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og et 

yderligere medlem, der alle vælges af Foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen og kan 

genvælges. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret jf. § 7.  

§ 11 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen afholder møde efter formandens bestemmelse, eller når 1 

bestyrelsesmedlem fremsætter begæring herom.  

Der afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder. 

Et af de årlige møder er et budgetmøde, som skal holdes senest 2 måneder inden 

generalforsamlingen. Her skal bestyrelsen udarbejde et budget for det kommende år. 

Bestyrelsen kan ikke anvende midler hidhørende fra sponsorater til andet end, hvad sponsoratet 

er tiltænkt at dække.  



Bestyrelsesmøder ledes af formanden.  

Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage i et bestyrelsesmøde i Foreningen, Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, herunder formanden eller 

næstformanden.  

Bestyrelsens beslutninger træffes, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, ved simpelt flertal 

af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende.  

Der føres referat af bestyrelsens møder, som underskrives af bestyrelsens medlemmer.  

$ 12 Aktivitetsudvalg  

Aktivitetsudvalget udgøres af 3 medlemmer af bestyrelsen og andre af bestyrelsen fundet 

egnede personer (herunder også personer der ikke er medlem af Foreningen) og har til formål:  

at aflaste Foreningens aktive ledere og bestyrelse på det praktiske område at medvirke til at der 

gennemføres aktiviteter, f.eks. stævner og camps samt øvrige aktiviteter som ikke indgår i den 

normale træning at skaffe økonomisk supplement til Foreningens indtægter for, at Foreningen 

derved kan gennemføre aktiviteter for hovedsagelig Foreningens medlemmer, som ikke dækkes 

af Foreningens øvrige indtægter.  

§ 14 Andre medlemsforpligtelser  

Alle medlemmer har pligt til at sørge for, at Foreningen har den rette mailadresse på medlemmet 

og i øvrigt tilsikre, at deres medlemsoplysninger til enhver tid er opdaterede.  

Foreningens arrangementer bekendtgøres alene på Foreningens hjemmeside, digitale 

opslagstavle eller Facebook og oplyses ikke særskilt til de enkelte medlemmer. Det forventes, at 

Foreningens medlemmer efter bedste evne bakker op og bidrager til Foreningens 

arrangementer, samt medlemmerne efter evne deltager og står til rådighed for markedsføring af 

Foreningen og Ajax København Sportsgymnasium.  

§ 15 Anvendelse af midler hidhørende fra sponsorater  

 

Medlemmerne og bestyrelsen skal sørge for at midler hidhørende fra sponsorater anvendes i 

overensstemmelse med de indgåede aftaler.  

Midler hidhørende fra sponsorater kan ikke besluttes anvendt til et andet formål end bestemt af, 

eller i henhold til aftalen med de(n) pågældende sponsor(er).  

 



§ 16 Tegning og hæftelse  

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren samt et andet bestyrelsesmedlem.  

Ved økonomiske dispositioner over 2.000 kr., der afviger fra det i Foreningen godkendte budget, 

kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 

skal godkendes af generalforsamlingen. Lånoptagelse godkendes på generalforsamlingen.  

Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som 

påhviler Foreningen.  

§ 17 Regnskab og Revision 

 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. april indgive 

årsregnskab for det forudgående år til revisoren. Årsregnskabet forelægges den ordinære 

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

Årsregnskabet udsendes til Foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære 

generalforsamling.  

 

Foreningens revisor vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Revisoren 

skal hvert gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til 

enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.  

§ 18 Vedtægtsændringer  

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for forslaget,  

$ 19 Opløsning  

Vedtagelsen af Foreningens opløsning skal træffes af generalforsamlingen på en særskilt Indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling med det formål. For at generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer er til 

stede.  

Vedtagelse af forslaget kræver, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning. Opnås 

sådant flertal på en Ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, kan der Indkaldes til en ny 

ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen da kan træffes uden hensyntagen, hvor 

mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af Foreningens opløsning 

tilfalder Foreningens nettoaktiver efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse, en 

forening eller fond med et beslægtet formål Inden for Idræt og/eller uddannelse.  
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Vedtaget på ekstrordinær generalforsamllng den 24. februar 2021 


