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  Vedtægter for  

Næstved Firma Sport 
 

 

 § 1. Foreningens navn 

 § 1.1. Foreningens navn er Næstved Firma Sport 

 Initialer: NFS  

 

 § 1.2 Stiftelsesår: 3. februar 1951. 

 

 

 § 2. Foreningens hjemsted 

 § 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Næstved Kommune. 

  

 

 § 3. Foreningens formål 

 § 3.1 Foreningens formål 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 

 § 5.1 Foreningen, der er åben for alle, optager personer, der er hjemmehørende i  

  Næstved Kommune og omegn. 

 

 § 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer af NFS. 

 

 § 5.3 Bestyrelsen kan efter ansøgning optage virksomheder og andre fællesskaber

  efter særlige retningslinjer vedtaget 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 tilhørsforhold. 

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. § 16. 

 

 § 5.5 Bestyrelsen kan udnævne en person til æresmedlem, når denne har haft en  

  aktiv og langvarig 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.  
 

 § 6.2 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på forudbetalt kontingent  

  eller på andel af NFSs formue. 
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 § 7. Ordinær generalforsamling 

 § 7.1 Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Ordinær  

  generalforsamling holdes 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. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

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 

8. Eventuelt, herunder uddeling af hædersbevisninger 

  

 § 7.2 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de  

 fremmødte medlemmers antal. 

 

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

hænde på nastvedfirmasport@adr.dk senest 14 dage før mødet. 

 

 § 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 dirigenten. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

 

 § 7.7 Dagsorden, bilagt det reviderede regnskab, budgetforslag samt indkomne 

forslag, udsendes på anmodning til medlemmer senest 8 dage før 

generalforsamlingen, eller udleveres på mødet. 

 

 § 7.8 Vedtagne ændrede vedtægter lægges på NFS’s hjemmeside 

naestvedfirmasport.dk senest 4 uger efter generalforsamlingen.  

 

 

 § 8 Ekstraordinær generalforsamling 

 § 8.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det 

 nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom,

 bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen 

 senest 1 måned efter modtagelsen. 

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

  for den ordinære generalforsamlings gældende regler. 

 

 

 § 9. Afstemninger 

 § 9.1 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 

  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  

  bestyrelsen  

 

 

http://www.naestvedfirmasport.dk/
mailto:nastvedfirmasport@adr.dk
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 § 9.3 Kun fremmødte medlemmer 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. 

 

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

  komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag til i  

  forvejen indsendte forslag, der fremsættes på mødet. 

 

 

 § 10. Valg 

 § 10.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år. 

 

 § 10.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af: 

  Formand 

  Økonomi ansvarlig 

  3 – 5 medlemmer 

 

 § 10.3 På ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges 

økonomi ansvarlig 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. 

  Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant i lige år. 

 

 § 10.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen. 

 

 § 10.8 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter  

  generalforsamlingen med næstformand og sekretær. 

 

 

 § 11 Bestyrelsen 

 § 11.1 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 økonomi ansvarlig er  

  tilstede. 

 

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

  bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er 

  formandens stemme afgørende. 

 

 

 § 12 Aktiviteter 

 § 12.1 Hver aktivitet ledes af et udvalg eller en udpeget person, der varetager egen  

  idræt/aktivitet efter bestyrelsens retningslinjer. 

 

 § 12.2 Aktiviteterne har inden for egen idrætsgren ansvaret for afvikling af  

  turneringer og stævner, træningsarrangementer, uddannelse/kurser samt 

  løbende udvikling af aktivitetstilbud. 

 

 §12.3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med 

  hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer. 

 

 



 

 

 
Næstved Firma Sport 

Side 4 af 6 

 

 § 13. Øvrige udvalg 

 § 13.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg. 

 

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

  udvalg.  

 

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

  Udvalg. 

 

 

 § 14. Medlemspligter 

 § 14.1 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk  

  Firmaidrætsforbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer. 

 

 § 14.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmerne at afgive  

  indberetning om navn, adresse og fødselsdag/år. 

  Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen. 

 

 § 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 Foreningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige.  

  Fuldmagter kræver underskrift af formand og økonomi ansvarlig for at være  

  gyldige. 

 

 § 15.2 Foreningen tegnes af formanden og den økonomi ansvarlige i forhold til: 

- at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter 

 samt til at indgå kontrakter herom. 

- at kunne placere opsparede reserver i obligationer og aktier gennem sit  

pengeinstitut. 

- at kunne optage lån/kreditter til at udvikle foreningens aktiviteter med et 

beløb indtil 500.000 kr. Beløb udover den størrelse kræver en general- 

forsamlingsbeslutning. 

 

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

  hæfter ikke personligt over for tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og  

  afgørelser. 

 

 

 § 16. 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. 

 

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

 

 § 17. Regnskab og revision 

 § 17.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og 

 en status. 

 

 § 17.2 Økonomi ansvarlig fremlægger på generalforsamlingen det reviderede 

 regnskab. 
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 § 17.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før  

  generalforsamlingen. 

 

 

 § 17.4 De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til  

  bestyrelsen. 

 

 § 17.5 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der 

foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens 

bankkonti. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn. 

 

 

 § 18. Eksklusion 

 § 18.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere  

   medlemmer og hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, 

   vedtægter og retningslinjer, eller 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. 

 

 § 18.3 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på 

førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under 

sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse. Denne 

eksklusion kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. 

 

 

 § 19.  Vedtægtsændringer 

 § 19.1  Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelse, udvalg og  

  medlemmer jvf. 7.3. 

 

 § 19.2  Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne 

 stemmer på generalforsamlingen. 

 

 § 19.3 Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens  

  endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens  

  vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders 

eller organisationers krav, uden at §. 19.2. behøves at opfyldes. 

 

 

 § 20. Doping 

 § 20.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund 

underlagt forbundets gældende dopingregulativ. 

 

 § 20.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i 

dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil. 

 

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

Firmaidrætsforbunds dopingregulativ. 
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 § 21 Foreningens opløsning 

 § 21.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på

  to i samme anledning indkaldte generalforsamlinger stemmer herfor. 

 

 § 21.2 Vedtages opløsningen, træffer den ekstraordinære generalforsamling  

  bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle midler til  

  idrætslige formål. 

 

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

  foreningen. 

 

 

 

Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 19. januar 2021 

 

 

 

 

        

 


