
 
 

 

 
 
 
 

 

Vedtægter for 
Assens Fodbold Club 

stiftet den 10. december 1970 
 
 
 
 
 
Vedtagelse af vedtægter. 

 
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. december 1970 og er senest ændret på 
generalforsamlingen: 

 
 den 1. februar 1993 

 den 21. januar 2002 

 den 22. januar 2007 

 den 23. januar 2012 

 den 3. februar 2014 

 den 22. juni 2021 



§ 1 Klubbens navn 
Klubbens navn er Assens Fodbold Club, stiftet den 10. december 1970 som en videreførelse 
af fodboldafdelingen under Assens Gymnastik- og Idrætsklub (stiftet 31. januar 1897), der 
opløstes den 8. december 1970. 

 
Klubben er medlem af DBU Fyn under DBU. 

Klubben er hjemhørende i Assens Kommune. 

§ 2 Formål 
Klubbens formål er at udbrede interesse for fodbold. Dette skal ske på følgende 
værdigrundlag, ved at: 
 udgangspunktet for udvikling, er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab. 

 skabe betryggende og velordnede forhold for udøvelse af denne idræt. 

 alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker. 

 alle parter i fodbolden er ligeværdige. 

 der skabes dialog, åbenhed, tillid, demokrati, og at fairplay fremmes. 

 glæden præger alle aktiviteter. 

 varetage midler, overgået fra AFC’s venner i 2012, og sikre, at de tilfalder 
ungdomsarbejdet, og aktiviteterne fremgår af regnskabet for AFC. 

 
§ 3 Organisation 

Klubbens myndighed er: Generalforsamlingen og bestyrelsen. 
 

§ 4 Medlemmerne 
Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle, såvel aktive som passive, der anerkender klubbens love 

samt de love og vedtægter, der er gældende for de forbund og unioner, som klubben til 
enhver tid er tilknyttet. 

 
Ved optagelse i klubben skal medlemmet udfylde en indmeldelsesblanket, indeholdende 
navn, adresse og fødselsdata til kassereren. 

 
Ved indmeldelse betales 1 kontingentperiode forud. 

 
Stk. 2 Adresseændring skal meddeles til kontingentkassereren. Udmeldelse af klubben skal ske 

skriftligt til kontingentkassereren. 
 
Stk. 3 Æresmedlemmer kan på forslag fra bestyrelsen udnævnes ved 

generalforsamlingsbeslutning. 
 

Klubbens fortjenestnål kan efter bestyrelsens bestemmelse tildeles sådanne aktive og 
passive medlemmer, der gennem en årrække har virket i klubben på fortjenstfuld måde. 

 
§ 5 Klubdragt 

Klubbens dragt er: Lodret rød- og hvidstribet trøje og sorte benklæder. Klubdragten må kun 
benyttes under klubarbejdet. 

 

§ 6 Udelukkelse 
Skader et medlem ved sin opførsel klubbens virksomhed eller overtræder dens love, kan 
bestyrelsen idømme en karantæne eller ekskludere vedkommende under ansvar for 
førstkommende generalforsamling. 

 
Står et medlem i kontingentrestance i mere end 2 måneder, kan han ikke deltage på et hold. 
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører udelukkelse af klubben, med stadig spærring 
under DBU. Genoptagelse i klubben kan finde sted, når restancen er betalt. 



§ 7 Kontingent 
Stk. 1 Kontingentet for medlemskab fastsættes af bestyrelsen. Aktive medlemmer, som er i 

restance med kontingent 1 måned efter sidste rettidige betalingsdag, skal betale et 
restancegebyr, som opkræves samtidig med 2. betalingspåmindelse. Gebyrets størrelse 
fastsættes af bestyrelsen. 

 
Kontingent for aktive medlemmer betales periodevis forud. 

Passive medlemmer betaler kontingent helårligt. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan, når særlig forhold taler herfor, helt eller delvis fritage aktive medlemmer for 
kontingent. 

 
§ 8 Generalforsamlingen 
Stk. 1 Generalforsamlingen har, inden for de grænser der følger af lovgivning og retspraksis, den 

højeste myndighed i alle klubbens anliggende   
 
Stk. 2 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel                      

via klubbens sociale medier/sms/Kluboffice. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang 
årligt senest 2 måneder efter regnskabsårets udgang”. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Den ordinære generalforsamling ledes efter følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning: 

a. Formanden 
b. Udvalgene 

3. Regnskab: 
a. Kassereren 

4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter til bestyrelsen 
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
7. Eventuelt. 

 
Stk. 3 Bestyrelsen kan, mod mindst 8 dages varsel, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, 

når dette skønnes fornødent, og bestyrelsen har pligt hertil, dersom mindst 20 % af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer har fremsendt en underskrevet begæring herom, ledsaget af 
dagsorden, til bestyrelsen. 

 
Stk. 4 Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. 

 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal og træffer 
alle sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, undtagen hvor andet er fastsat i lovene. 

 

I tilfælde af stemmelighed på generalforsamlingen er formandens stemme udslagsgivende. 
 

Til forandringer i lovene kræves 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers 
afgivne stemmer. 

 

Enhver afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages, 
såfremt det foreslås af bestyrelsen eller blot 1 stemmeberettiget medlem. 
For at modtage valg til bestyrelsen eller anden tillidspost inden for klubben skal 
vedkommende være til stede på generalforsamlingen, eller også skal der foreligge skriftligt 
tilsagn fra foreslåede ikke tilstedeværende personer. 

 
Medlemmer under 18 år kan ikke indvælges i bestyrelsen. 
Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 
Alle valg gælder for 2 år, heraf er dog undtaget revisorer og suppleanter. 



Stk. 5 Stemmeret på generalforsamlingen har 
- bestyrelsen, 
- alle aktive medlemmer fra 16 år, 
- forældre eller værge til medlemmer under 16 år, dog kun med en stemme pr. familie. 
- passive medlemmer 

 
Medlemmet må dog ikke være i restance til klubben. 
Medlemmer kan ikke udøve stemmeret ved fuldmagt til andet medlem. 

 

§ 9 Bestyrelsen 
Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. 

 

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen og gælder for 2 år. I lige år afgår mindst 
3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige mindst 2, første gang efter lodtrækning foretaget af 
bestyrelsen. 

 
Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse valg gælder for 1 år ad gangen. 

 
Bestyrelsen, der forestår den daglige ledelse af klubben, konstituerer sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Samtidig vælges ansvarlige for seniorafdeling, 
ungdomsafdeling, PR-afdeling og stadionaktiviteter. 

 
I tilfælde af at der i bestyrelsen opstår en ledig plads, uden suppleant forefindes, supplerer 
og konstituerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 

 
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende. 

 
Bestyrelsen har bemyndigelse til i foreningens navn at optage lån samt foretage enhver 
anden forretning og disposition vedrørende foreningen. 

 
Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med yderligere 2 

bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden eller næstformanden kan i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer 
meddele fuldmagt. 

 

§ 10 Udvalg 
Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte de udvalg, der er relevante i AFC. 

 

§ 11 Regnskab og revision 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

 
På generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Revisorerne er bemyndiget til at foretage uanmeldte revisioner i klubben og skal mindst 2 
gange årligt foretage revision, den ene gang i forbindelse med generalforsamlingen. 

 
Revisorerne må drage omsorg for, at regnskabet er færdigrevideret og underskrevet mindst 
5 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 12 Klubbens opløsning 
Bestemmelsen om klubbens opløsning eller forandring af dens navn kan ikke finde sted, når 
mindst 10 medlemmer stemmer imod på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. 

 
I tilfælde af opløsning overgår klubbens midler efter bestyrelsens skøn til en idrætsforening, 
som er hjemhørende i Assens Kommune, og som er godkendt til og opfylder betingelserne 
for, at drive en forening efter folkeoplysningsloven. Og som er fritaget for at betale moms i 
henhold til momsloven. 

 
Klubbens faner og præmier skal i tilfælde af klubbens opløsning deponeres i Danmarks 
Idræts-Forbund. 
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