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§8. Valg på generalforsamlingen 
1) På generalforsamlingen vælges i følgende rækkefølge: 
 

a) Formand 
b) Kasserer 
c) Ungdomsformand 
d) Seniorformand 
e) Børneformand 
f) Yderligere bestyrelsesmedlemmer, jf. § 
12, stk. 1. 
g) 2 suppleanter til bestyrelsen. 
h) 2 medlemmer af koordinationsudvalget 
i Fremad Amager Elite 
i) 1 statsautoriseret eller registreret 
revisor. 

 

 
§8. Valg på generalforsamlingen 
På generalforsamlingen vælges i følgende rækkefølge: 
 

a) Formand 
b) Kasserer – Klubhuset 
c) Sekretær – it/kommunikation 
d) Salgs- og sponsoransvarlig 
e) Seniorformand (20 – 80 år) 
f) Ungdomsformand (13 – 19 år) 
g) Børneformand (4 – 12 år) 
h) Pige-/kvindeformand (4 – 80 år) 
i) 2 suppleanter til bestyrelsen 

 
Desuden 

j) 2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad 
Amager Elite 

k) Statsautoriseret eller registreret revisor 
 

 
 
Begrundelse:  
 
Bestyrelsen foreslår denne ændring for allerede ved 
valget at gøre det klart, både for den der stiller op og for 
generalforsamlingen, hvilken funktion den valgte skal 
varetage. 
 
 
 

§9. Valgregler 
1) De i § 8 nævnte valg er gældende for en 2-årig periode 

I ulige år vælges: 
 • Formand  
 • Ungdomsformand 
 • 2 bestyrelsesmedlemmer,  
 • 1 suppleant til bestyrelsen, 
 • 1 statsautoriseret/registreret revisor. 

I lige år vælges: 
 • Kasserer   
 • Seniorformand   
 • Børneformand   
 • 1 bestyrelsesmedlem  
 • 1 suppleant til bestyrelsen 
 
 
 

§9. Valgregler 
1) Om de i § 8 nævnte gælder: 
 
I ulige år vælges for en periode på 2 år: 
 

 Formand 

 Sekretær–it/kommunikation 

 Seniorformand (20-80 år) 

 Børne formand (4-12 år) 

 Suppleant til bestyrelsen 

 Statsautoriseret/registreret revisor 
 

I lige år vælges for en periode på 2 år: 
 

 Kasserer – Klubhuset 

 Ungdomsformand (13-19 år) 

 
Disse rettelser er konsekvens af vedtægtsændringen i § 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hvert år vælges for 1 år: 
 2 medlemmer af koordinationsudvalget i 

Fremad Amager Elite 
 De 2 medlemmer behøver ikke være 

medlem af klubben) 
 
 
Yderligere bestyrelsesmedlem(mer) kan vælges én ad 
gangen i såvel lige som ulige år for en 2-årig periode. 
 
2) Ved valg i henhold til § 8 skal dette altid ske ved skriftlig 
afstemning, hvis der til de enkelte valg inden for hver 
valggruppe opstilles flere kandidater, end der skal vælges. 
Der kan kun stemmes på det antal kandidater, der skal 
vælges, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. 
3) Genvalg til alle poster kan finde sted. 
4) Kun stemmeberettigede medlemmer, der er til stede på 
generalforsamlingen eller har givet skriftligt tilsagn om 
modtagelse af valg, kan vælges til de i § 8 nævnte hverv. Det 
skriftlige tilsagn skal afleveres til dirigenten inden 
generalforsamlingen starter. 
5) Ved evt. mandatnedlæggelse skal den suppleant, der er 
valgt på samme generalforsamling som pågældende, 
indtræde i bestyrelsen for den resterende valgperiode, der 
herefter konstituerer sig selv. 
6) Såfremt et bestyrelsesmedlem på grund af sygdom eller 
andre årsager – bortset fra ordinær ferie – må antages at 
ville være fraværende i mere end 1 måned, kan suppleanten 
indkaldes og indtræde i bestyrelsen, indtil det fraværende 
bestyrelsesmedlem genindtræder i bestyrelsen. 
7) Bestyrelsesmedlemmer må ikke have tillidshverv i andre 
fodboldklubber 
 

 Salgs- og sponsoransvarlig  

 Pige/Kvinde formand (4-80 år) 

 Suppleant til bestyrelsen 
 

Hvert år vælges for en periode på 1 år: 
 

 2 medlemmer af koordineringsudvalget i Fremad 
Amager Elite (de 2 medlemmer behøver ikke være 
medlem af klubben) 
 

I bestyrelsen sidder yderligere ét medlem, 
forældrerepræsentanten, udnævnt if. § 11. 
 
 
 2) Valg i henhold til § 8 skal ske ved skriftlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Personer valgt under § 8 må ikke have tillidshverv i andre 
fodboldklubber 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sproglig rettelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 5) og 6) flyttes til § 12 ”Bestyrelsen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som konsekvens af at pkt. 5 og 6 flyttes 

 
 
 
 
 
 
 
§12. Bestyrelsen 
1) Bestyrelsen, der består af indtil 9 medlemmer, varetager 
klubbens interesser og består af formand, kasserer, 

 
 
 
 
 
 
 
§12. Bestyrelsen 
1) Bestyrelsen består af 9 medlemmer og varetager 
klubbens interesser og består af formand, kasserer, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensrettelser 
 



ungdomsformand, seniorformand, børneformand, 
forældrerepræsentanten (jvf. §11.2) og indtil yderligere 3 
medlemmer. Antallet af yderligere medlemmer skal dog 
mindst udgøre 3.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand og sekretær.  
2) Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, hvis opgave 
det er at varetage klubbens daglige forretninger under 
ansvar over for den øvrige bestyrelse. Udvalget består af 
formand, kasserer og næstformand. Udvalgets opgave er 
begrænset til at behandle og afgøre sager, hvis afgørelse ikke 
kan udsættes til næste bestyrelsesmøde eller er af 
fortrinsvis mindre vigtig karakter. Afgørelser af sager, der 
medfører ekstraordinære udgifter for klubben på over 
10.000 Kr., kræver som hovedregel godkendelse af et flertal i 
bestyrelsen.  
3) Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 
…  

 

sekretær, salgs- og sponsoransvarlig, seniorformand, 
ungdomsformand, børneformand, pige-/kvindeformand 
samt forældrerepræsentanten (jvf. §11.2). 
2) Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, hvis opgave 
det er at varetage klubbens daglige forretninger under 
ansvar over for den øvrige bestyrelse. Udvalget består af 
formand, kasserer og næstformand.  
 
 
 
Forretningsudvalgets opgave er begrænset til at behandle og 
afgøre sager af mindre vigtig karakter, hvis afgørelse ikke 
kan udsættes til næste bestyrelsesmøde. Afgørelser af sager, 
der medfører ekstraordinære udgifter for klubben på over 
10.000 kr., kræver godkendelse af et flertal i bestyrelsen.  
3) Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 
 

- // - 
- // - 
Resten slettes - konsekvensrettelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sproglige rettelser 
 
 
 
-//- 
 
Resten af § 12 behandles under ”Revision” 

§18. Kontraktfodbold 
1) Klubbens licens kan ikke overdrages til 3. mand uden 
generalforsamlingens godkendelse. 
2) Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette et selskab i 
Fremad Amager regi, under forudsætning af, at det kun er 
den indskudte kapital, der risikeres. Selskabets regnskab og 
budget fremlægges på førstkommende generalforsamling. 
3) Klubbens bedste ungdomshold samt 2. senior kan indgå i 
selskabet, hvis bestyrelsen finder dette sportsligt og 
økonomisk berettiget. 
4) Bestyrelsen er bemyndiget til at sælge andele i selskabet. 
De solgte andele må dog på intet tidspunkt overstige 49 % af 
stemmeretten. Salg udover 49 % skal godkendes på  
generalforsamlingen. 
 
 
 
5) Generalforsamlingen vælger endvidere to repræsentanter 
for boldklubben som medlemmer af det, jf. ovennævnte 
samarbejdsaftale, nedsatte koordineringsudvalg. Det er intet 
krav, at de er medlemmer af Boldklubben Fremad Amager.  
De nævnte valg gælder for 1 år. 
 

§18.  Eksterne investorer 
1) Klubbens licens kan ikke overdrages til 3. mand uden 
generalforsamlingens godkendelse. 
 
§18 B  Selskab i eget regi 
1) Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette et selskab i 
Fremad Amager regi under forudsætning af, at det kun er 
den indskudte kapital, der risikeres. Selskabets regnskab og 
budget fremlægges på førstkommende generalforsamling. 
2) Klubbens bedste ungdomshold samt 2. senior kan indgå i 
selskabet, hvis bestyrelsen finder dette sportsligt og 
økonomisk berettiget. 
3) Bestyrelsen er bemyndiget til at sælge andele i selskabet. 
De solgte andele må dog på intet tidspunkt overstige 49 % af 
stemmeretten. Salg udover 49 % skal godkendes på 
generalforsamlingen. 
 

 
Redaktionelle ændringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 5 flyttet til §§ 8 og 9 => slettes her 
 

 


