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Ordinær generalforsamling
A) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
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Der åbnes for diskussion af og evt. 
ændringsforslag til bestyrelsens 
forslag efter gennemgangen
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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til §§ 4, 5 og 6 om medlemskab

Nuværende § Ændringsforslag Baggrund

§ 4. Optagelse af medlemmer 

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. 

Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge. Ved optagelsen 

får man klubbens love. 

Enhver er fra optagelsen underkastet klubbens og Dansk Rugby Unions love. 

§ 4. Optagelse af medlemmer 

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. 

Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge. Ved optagelsen får man 

klubbens love.

Trænere i klubben skal være medlem af klubben. 

Enhver er fra optagelsen underkastet klubbens vedtægter og Dansk Rugby Unions love. Klubbens 

vedtægter fremgår af klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen foreslår, at klubbens trænere 

skal være medlem af klubben (evt. 

kontingentfri) for at sikre deres stemme-

og taleret på klubbens 

generalforsamlinger og dermed 

indflydelse på klubbens forhold. 

Herudover opdateres paragraffen til 

klubbens faktiske forhold.  

§ 5. Kontingent 

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen, på den årlige generalforsamling. 

Medlemmer kan ansøge bestyrelsen om kontingentnedsættelse under særlige forhold

§ 5. Kontingent 

Som medlem af Rugbyklubben Speed har man pligt til at betale kontingent. Trænere kan efter eget 

ønske fritages for kontingent. 

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen, på den årlige generalforsamling. Medlemmer 

kan ansøge bestyrelsen om kontingentnedsættelse under særlige forhold 

Bestyrelsen foreslår, at det indskærpes, at 

klubbens medlemmer skal betale 

kontingent, da klubben forsat har 

problemer med medlemmer i restance. 

Hertil foreslås det, at trænere kan fritages 

for kontingent.

§ 6. Udmeldelse, eksklusion 

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14. 

dages varsel til den 1. i måneden. 

Når et medlem er kommet i kontingentrestance på over 3 måneder, kan bestyrelsen med 

mindst 8 dages skriftligt varsel, ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund 

af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har 

betalt sin gæld til klubben. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst et flertal af samtlige 

bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden 

bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre 

spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. 

I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende 

medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, 

ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er 

foreskrevet til ændring af klubbens love, jf. § 14. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til 

en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny 

generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om 

eksklusion. 

Enhver eksklusion kan appelleres til Dansk Rugby Union. 

§ 6. Udmeldelse, eksklusion 

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14. dages varsel 

til den 1. i måneden. 

Når et medlem er kommet i kontingentrestance på over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 

dages skriftligt varsel, ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af 

kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin 

gæld til klubben. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst et flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer 

har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, 

have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på 

førstkommende ordinære generalforsamling. 

I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem 

krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har 

adgang til denne med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til 

ændring af klubbens love, jf. § 14. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en 

generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny 

generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om 

eksklusion. 

Enhver eksklusion kan appelleres til Dansk Rugby Union. 

Bestyrelsen foreslår, at et 

eksklusionstruet medlem skal varsles 8 

dage frem for 3 døgn før en 

generalforsamling, for at sikre 

medlemmets rettigheder.

Ændring eller sletning Tilføjelse
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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til §§ 7, 9 og 10 om generalforsamlinger

Nuværende § Ændringsforslag Baggrund

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den 

højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med 

mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (evt. ved meddelelse i 

klubbens blad eller klubbens hjemmeside). 

Dagsorden samt ekstrakt af regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse på tilsvarende måde. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 

hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, og valgte ledere, der har været medlem af 

klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance 

pr. 31/12. Ved ekstraordinær generalforsamling har man kun stemmeret, hvis man har betalt 

for sidste kontingentperiode. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 

myndighed i alle klubbens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 

ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne på klubbens hjemmeside.

Dagsorden samt ekstrakt af regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse på tilsvarende måde. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, 

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, og valgte ledere, der har været medlem af klubben 

i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance pr. 31/12. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun medlemmer af Rugbyklubben Speed har 

taleret. Ved ekstraordinær generalforsamling har man kun stemmeret, hvis man har betalt for sidste 

kontingentperiode. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde [Flyttes til § 9 Ekstraordinær 

generalforsamling]. 

Bestyrelsen ønsker at styrke klubbens 

medlemsdemokrati, hvorfor bestyrelsen 

foreslår, at alle medlemmer over 16 år har 

stemmeret til klubbens 

generalforsamlinger. Bestyrelsen ønsker 

på den måde øge alle medlemmers 

engagement og deltagelse i klubben. 

Bestyrelsen foreslår, at det kun klubbens 

medlemmer som har taleret på 

generalforsamlinger, hvilket ikke afskærer 

andre for tale ved invitation eller lignende.

Tekst vedrørende ekstraordinær 

generalforsamling foreslås flyttet til den 

relevante § 9.  

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst 25 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring 

herom til bestyrelsen. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at 

begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes 

behandlet. Dagsordenen skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent.

2. Det eller de emner som er årsag til indkaldelsen. 

3. Eventuelt. 

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 

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

mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er 

fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Dagsordenen skal 

mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent.

2. Det eller de emner som er årsag til indkaldelsen. 

3. Eventuelt. 

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

Ved ekstraordinær generalforsamling har man kun stemmeret, hvis man har betalt for sidste 

kontingentperiode. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Kun medlemmer af Rugbyklubben Speed har taleret. 

Bestyrelsen ønsker, at 

ændringsforslagene til § 7 også tilføjes til 

§ 9. Herudover forslås en mindre sproglig 

præcisering

§ 10. Generalforsamlingens ledelse mv. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af blot et stemmeberettiget medlem, afstemning 

og valg foregå skriftligt. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke 

på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse mv. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af blot et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg 

foregå skriftligt. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes 

på samme generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår en sproglig 

præcisering. 

Ændring eller sletning Tilføjelse
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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til § 11 om bestyrelsen

Nuværende § Ændringsforslag Baggrund

§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af: 

Formand 

Kasserer (som skal være myndig) 

Sekretær 

Seniorudvalgsmedlem 

Ungdomsudvalgsmedlem

Kvindeudvalgsmedlem 

Klubhusudvalgsmedlem 

Information & P.R.-udvalgsmedlem. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formand, sekretær, ungdomsudvalgsmedlem, og information & P.R.-udvalgsmedlem, afgår 

de lige år. Kasserer, seniorudvalgsmedlem, kvindeudvalgsmedlem samt

klubhusudvalgsmedlem afgår de ulige år. 

§ 11. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af: 

Formand (som skal være myndig) 

Kasserer (som skal være myndig) 

Sekretær 

Herreansvarlig 

Ungdomsansvarlig

Kvindeansvarlig

Klubhusansvarlig

Kommunikationsansvarlig  

For at være valgbar til klubbens bestyrelse skal man være medlem af klubben efter samme regler 

som giver stemmeret til en generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer en næstformand (som skal 

være myndig) blandt menige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formand, sekretær, 

ungdomsansvarlig, kommunikationsansvarlig, afgår de lige år. Kasserer, herreansvarlig, 

kvindeansvarlig samt klubhusansvarlig afgår de ulige år. 

Med afsæt i de ovenstående 

ændringsforslag til §§ 7 og 9 foreslår 

bestyrelsen, at man er valgbar til klubbens 

bestyrelsen efter samme regler som giver 

stemmeret til generelforsamlingen, dvs. 

kandidaten skal være medlem, men man 

kan være passivt medlem og over 16 år.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at 

Formanden skal være myndig og at 

bestyrelsen konstituere en næstformand. 

Herudover foreslår bestyrelsen 

navneændringer på udvalgsposterne.  

Ændring eller sletning Tilføjelse


