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Næstved Firma SPort

§ 1. Foreningens navn
6 f .f . Foreningens navn er Næstved Firma Sport

Initialer: NFS

§ 1.2 Stiftelsesår: 3. februar 1951'

§ 2. Foreningens hiemsted
d zl Foreningån er hjemmehørende i Næstved Kommune'

§ 3. Foreningens formå!
s 3.1 Foreningeiri*,,af er gennem arbejdspladsen, familien og andre

fællesskaber at motivere interessen-for idræt, motion, sundhed og samvær'

§ 4. Organisationsforhold
§ 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for

dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer'

§ 5. Medlemskab
s 5.1 Foreningen'Ii", ". 

åben for alle, optager personer, der er hiemmehørende i

Næstved Kommune og omegn'

§ 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer af NFS'

§ 5.3 Bestyrelsen kan efter ansøgning optag-e virksomheder o9 andre fællesskaber

efter særlige retningslinler vedfaget af bestyrelsen' Dette benævnes

Firmamedlemsskab.

Et Firmamedlemskab giver det enkelte medlem nedenstående rettigheder og

Pligter:

a. Der betales for deltagelse i de enkelte aktiviteter' Deltageren skal

legitimere sit til hørsforhold'
b. Firmamedlemskab giver møderet på generalforsamlingen' Stemmeret

opnås ved deltagelse i en aktivitet'

§ 5.4 En person er medlem, når der er betalt kontingent jf. § 15.

§5.5Sompassivemedlemmeroptagespersoner,derønskeratstøtteforeningens
formå1. passive medlemmer ha-r møderet, men ikke stemmeret på

generalforsamlingen'

s 5.6 Bestyrelsen kan udnævne en person til æresm-edlem, når denne har haft en

aktiv o9 iung*.ig gerning (min. 10 år) inden for NFS' Æresmedlemmer er

kontingentfri.

§ 6. Udmeldelse
§ 6.1 Medlemsskab af foreningen er gældende for et år, fra der er betalt for en

aktivitet.
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E 6.2 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på forudbetalt kontingent

eller på andel af NFSs formue.

§ 7. Ordinær generalforsamling
S Z.t Generalforsamling er foreningens højeste myndighed-. Ordinær

generalforsamling noldes hvert år inden udgangen af marts måned og

indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker på

www.naestvedfirmasport.dk. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Konstateringaffremmødtestemmeberettigedemedlemmer
2. Valg af dirigent
3. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget til orientering
7. Valg i henhold til vedtægterne § 10
B. Eventuelt, herunder uddeling af hædersbevisninger

§ 1.2 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de

fremmødte medlemmers antal.

§ 7.3 Forslaq, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i

hændå'på na-stvedfirmasport@adr.dk senest 74 dage før mødet.

g 7.4 Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7.5 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere for § 7.4.

§ 7.6 Over generalforsamlingen føres et referat, som skal underskrives af
formanden og dirigentån. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§7.7 Dagsorden, bilagt det reviderede regnskab, budgetforslag samt-indkomne- forilag, udsendes på anmodning til medlemmer senest B dage før
generalforsamlingen, eller udleveres på mødet'

§ 7.8 Vedtagne ændrede vedtægter lægges på wFS's hjemmeside
naeswedfi rmasport. d k senest 4 uger efter genera lforsa m I i ngen.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

§ g.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når 7+ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom,

bilagt daglorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen
senest 1 måned efter modtagelsen.

s 8.2 Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel og er beslutningsdygtig efter de

for den ordinære generalforsamlings gældende regler'

§ 9. Afstemninger
§ S.f Alle afgørelier træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 213

flertal ved ændringer i vedtægterne.

§ 9.2 Medlemmer har møde- og stemmeret i henhold til § 5. Dog bortfalder denne

ret, hvis et medlem er i kontingentrestance. Stemmeberettigede er derudover
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s 9.3 Kun fremmødte medtemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes
ved fuldmagt.

§ 9.4 Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot et medlem kræver det.
Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.

§ g.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. § 7.3., kan

komme til 6ehandling og afstemning. Dette g^ælder ikke ændringsforslag til i

forvejen indsendte forslåg, der fremsættes på mødet'

§ 10. Valg
5 fO.f Valglbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

s 10.2 Generatforsamlingen vælger en bes§relse bestående af:
Formand
Økonomiansvarlig
3 - 5 medlemmer

§ 10.3 på ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. eå lige år vælges

økonomiansvarlig og 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer'

§ 10.4 Ved forfald i utide kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende
ordinære generalforsamling.

§ 10.6 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.

Generalforsamlin6en vælger 1 revisorsuppleant i lige år'

§ 10.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 10.g Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen med næstformand og sekretær'

§ 11 BestYrelsen
5 f f .f Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og udarbejder selv sin

forretningsorden samt aftaler retningslinjer med udvalgene. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller økonomiansvarlig er

tilstede.

§ 11.2 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et

bestyrÅlsesmedlem kræve skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

L2 Aktiviteter
L2.L Hver aktivitet ledeS af et udvalg eller en udpeget person, der varetager egen

9 t2.2

idræt/aktivitet efter bestyrelsens retningslinjer.

Aktiviteterne har inden for egen idrætsgren ansvaret for afuikling af
tu rneri nger og stævner, træn i ngsa rra ngementer, udda n nelse/ku rser sa mt
løbende udvikling af aktivitetstilbud.

§
§

s12.3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med

hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.
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§
§

§

Øvrige udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg.

Til ad hoc udvalg kan også udpeges personer uden for bestyrelse og faste
udvalg.

§ 13.3 Bessrelsen udpeger formanden og fastsætter retningslinjer for disse ad hoc

Udvalg.

§ 14. MedlemsPligter
§ f+.f Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk

Firmaidiætsforbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

§ t4.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmerne at afgive
indberetning om navn, adresse og fødselsdaglår'
Endvidere s-kal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen.

s 14.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte

medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende turneringer, aktiviteter og

stævner, indtil forholdene er bragt i orden.

15. Tegningsret
15.1 Foieningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige.

Fuldmagter kåver underskrift af formand og økonomiansvarlig for at være
gyldige.

15.2 Yed køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse på en

generalforsamling samt underskrift af et flertal af bes§relsen.

15.3 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg samt medlemmer

hæfter ikke personligt over for tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og

afgørelser.

§ f6. Kontingent
§ 16.1 Kontingent for de enkelte aktiviteter fastsættes hvert år af bestyrelsen efter

samråd med aktivitetsudvalgene.

§16.2 Ved restance kan bestyrelsen udelukke et medlem for deltagelse i foreningens

aktiviteter.

s 16.3 Kontingent for passive medlemmer fastsættes hvert år af bestyrelsen.

§ 16.4 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne inden deltagelse i en aktivitet.

g L7. Regnskab og revision
6 V I Reg"nskabettilger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og

en status.

g L7.Z Økonomiansvarlig fremlægger på generalforsamlingen det reviderede
regnskab.

§ 17.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest L4 dage før
generalforsamlingen.

§ L7.4 De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til
bestyrelsen.

13.
13.1

L3.2

§
§
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L7.5 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere' at der

foreligger nødvendig dokumentation for inOeltåenae på foreningens

ban kkonti. Revisore-rne ka n foretage uan meldte kasseeftersyn'

§ 18. Eksklusion
§ 18.1 En enig bestyrelse kan til.enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere

meatemmei lg hofa, der bevisligt ikke overholder foreningens love,

vedtægter og Tetningslinjer, ellei udviser grov usportslig optræden i

turneringer, aktiviteter og stævner'

§ 18.2 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af bestyrelsen og aktiviteterne' hvis

disse bevisligt arbejder til skade for foreningen'

§ 1g.3 Den eller de ekskluderede kan forlange deres.sag behandlet på

førstkommende ordinaere generalforsåmling, hvortil de har adgang under

sagens behåndling. Generålforsamlingen har den endelige afgørelse' Denne

eksktusion'å; ii;; tk" ,ten genetai-forsamling, når mindst 213 af de

tilstedeværende medlemmer stemmer derfor'

§19. Vedtægtsændringer
§ 19.1 Forslag til ænJringår ivedtægterne kan indstilles af bestyrelse' udvalg og

medlemmer jvf .7.3'

s 19.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på ZtS af de afgivne

stemmer På generalforsamlingen'

§ 19.3 Bestyrelsen er dog bemyn-diget til, under forbehold af generalforsamlingens

endetige goa[";aåfr", ut foietage såda-nne ændringer i foreningens

vedtægter, som kan nødvendig6øre-s ?{ S_1116, af offentlige myndigheders

ellerorganisationerskrav,udenat§.19.2.behøvesatopfyldes.

§ 20. DoPing
§ 20.1 Foreningen er gennem sit.medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund
- 

,nderlagt forbundets gældende dopingregulativ'

§ ZO.Z Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i

Oopingtesi;:; udføres af de, foibundet har bemyndiget hertil.

§ 20.3 overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk

Firmaidrætsforbunds dopingregulativ'

; il., åil'å"13}?"T1l.,il:l'0." kun ske, ntr 2/3af de fremmødte medremmer på

to i samåe aniednini indkaldte generalforsamlinger stemmer herfor'

§ 2L.2 Vedtages opløsningen, træffer den ekstraordinære generalforsamling

bestemmel!" o, åvendelse af foreningens eventuelle midler til

idrætslige formå1.

§ 21.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afuikling af

foreningen.
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Senest ændret på generalforsamlingen d. 25. marts 2015
**#
Firrna Sport

NæsWed Firma Sport
Side 6 af 6


