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§ 1 Navn, farver og hjemsted
Klubbens navn er Randers Sportsklub »Freja«, s et den 6.
november 1898. Dens farver er blå og hvid, og dens mærke
(emblem) er et trekløver, der symboliserer de tre idrætsgrene
ved s elsen: Kricket, Løb og Gang.
Klubben har hjemsted i Randers Kommune.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at fremme sportslige ak viteter.

§ 3 Afdelinger
Klubben etablerer en selvstændig, selvstyrende afdeling for
hver af de idrætsgrene, som den l enhver d må e have på
sit program.
Hver afdeling ledes af en af dens medlemmer valgt bestyrelse.

§ 4 Medlemskab
I afdelingerne kan optages medlemmer af begge køn.
Indmeldelse i en afdeling skal ske skri ligt l afdelingens bestyrelse eller l klubbens kontor, og medlemskab bliver gyldigt,
når kon ngen ndbetaling er registreret.
Udmeldelse af en afdeling skal ske skri ligt l klub- eller
afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en
kon ngentperiode.
Overtræder et medlem afdelingens love eller de af afdelingsbestyrelsen givne forskri er, eller udviser medlemmet en
opførsel, der gør den pågældende uværdig l fortsat at stå
som medlem af afdelingen, kan afdelingsbestyrelsen inds lle
l afdelingsgeneralforsamlingen, at den pågældende ekskluderes af afdelingen. I den ind l generalforsamlingen, hvor det
pågældende medlem har ret l at møde frem, er medlemmet
afskåret fra at udøve sine medlemsre gheder.
I mindre graverende lfælde kan afdelingsbestyrelsen idømme
medlemmet en karantæne.

§ 5 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig klubbestyrelse.

§ 6 Kon ngent
Kon ngentåret er kalenderåret.
Kon ngent erlægges halvårsvis forud.
Afdelingsbestyrelserne kan dog beslu e at afvige fra ovenstående og opkræve kon ngent helårsvis for udvalgte medlemsgrupper.
Afdelingsbestyrelserne fastsæ er som minimum kon ngentsatser én gang årligt. Aktuelle kon ngentsatser skal fremgå af
klubbens hjemmeside.
Mere end én måneds kon ngentrestance medfører tab af
medlemsre gheder e er ét påkrav, herunder deltagelse i
generalforsamling, i medlemsvalgmøde o.l.

Mere end to måneders kon ngentrestance medfører automask udmeldelse af foreningen e er mindst ét påkrav.
Et medlem er i restance, når forfaldsdatoen er overskredet,
og betaling ikke speciﬁceret kan konstateres på en af foreningens kon .

§ 7 Idrætsforbund
Et medlem er underkastet de l enhver d gældende love og
bestemmelser givne af Danmarks Idræts-Forbund og det/de
specialforbund, som det pågældende medlems afdeling må e
være medlem af.

§ 8 Klubbestyrelse
1. Klubbens ledelse forestås af en klubbestyrelse, der et
samarbejdsorgan for klubbens afdelinger, samt af afdelingsbestyrelser for hver enkel af klubbens idrætsgrene.
Klubbestyrelsens ansvarsområde beskrives i § 8 stk. 9,
og afdelingsbestyrelsernes i § 9 stk. 12.
Bestyrelsernes på lovlig måde vedtagne beslutninger og
i henhold der l foretagne handlinger, også økonomiske,
forpligter kun henholdsvis klubben og afdelingerne.
2. Klubbestyrelsen består af en klubformand, en klubkasserer, et valgt klubbestyrelsesmedlem samt en
afdelingsrepræsentant fra hver idrætsgren.
Ingen person må beklæde mere end en klubbestyrelsespost.
Klubbestyrelsen fastlægger arbejdsområder for bestyrelsesmedlemmerne.
Klubbestyrelsen a older mindst et møde i hvert kvartal.
3. Klubformanden, klubkassereren og det valgte klubbestyrelsesmedlem vælges på den ordinære klubgeneralforsamling. De afgår ski evis hvert tredje år. Genvalg kan
ﬁnde sted.
En afdelingsrepræsentant vælges af hver afdelingsbestyrelse af dennes midte for to år.
De afgår ski evis hvert andet år.
Genvalg kan ﬁnde sted.
Kun myndige medlemmer kan indvælges i klubbestyrelsen.
4. Udtræder i valgperioden formand, kasserer eller det
valgte klubbestyrelsesmedlem af klubbestyrelsen, supplerer denne sig selv. Suppleringer ved de opståede
vakancer gælder l næste klubgeneralforsamling, som
foretager valg for en resterende periode.
Udtræder en afdelingsrepræsentant af klubbestyrelsen
i valgperioden, supplerer repræsentantens afdelingsbestyrelse.
5. Klubbestyrelsens regnskaber revideres af mindst én revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret.
Derudover kan vælges yderligere en.
Valg foretages hvert år på klubgeneralforsamlingen.
Vakance ordnes som nævnt i § 8 stk. 4.
6. Klubbestyrelsen fastsæ er selv sin forretningsorden.
Den er kun beslutningsdyg g, når ﬂere end halvdelen af medlemmerne er l stede, heraf en af de på
klubgeneralforsamlingen valgte, og når det kan dokumenteres, at fraværende medlemmer er gjort bekendt
med mødets a oldelse.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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7. Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem
eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
8. Klubbestyrelsen skal føre protokol over klubgeneralforsamlinger, klubbestyrelsesmøder og vig gere begivenheder inden for dens arbejdsområde.
9. Klubbestyrelsen varetager følgende opgaver:
Koordina on af sportsligt samarbejde afdelingerne
imellem, klubregnskabet, Freja Fonden, Freja Sport,
stadionreklame, stadionsalg, klubhusdri , cafeteriadri ,
kontor, jubilæer og protokol over hædersbevisninger.
Det er lladt klubbestyrelsen at bor orpagte dri en af
stadionreklame, stadionsalg og klubhuscafeteria l tredjepart. En sådan beslutning kræver dog, at 5/7 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.

§ 9 Afdelingsbestyrelse
1. For hver af klubbens afdelinger vælges på en
afdelingsgeneralforsamling en afdelingsbestyrelse bestående af mindst ﬁre og højst o e bestyrelsesmedlemmer.
2. For andre afdelinger end fodboldafdelingen, vælges alle
bestyrelsesmedlemmer på afdelingsgeneralforsamlingen for to år.
Formand vælges i lige år og kasserer vælges i ulige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår ski evis hvert andet år.
3. For fodboldafdelingen skal bestyrelsen bestå af ﬁre personer valgt på afdelingsgeneralforsamlinger og op l ﬁre
personer valgt på medlemsvalgmøder.
Formand og ét medlem vælges hver for sig på generalforsamlingen for ﬁre år, dog første gang i 2017 for perioden 2017-2019.
Kasserer og ét medlem vælges hver for sig på generalforsamlingen for ﬁre år, dog første gang i 2018 for perioden 2018-2021.
4. For fodboldafdelingen kan op l ﬁre bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på medlemsvalgmøder, der arrangeres af afdelingsbestyrelsen.
Medlemsvalgmøder indvarsles som en generalforsamling og afvikles i sidste halvdel af august og før den ordinære afdelingsgeneralforsamling.
Bestyrelsen kan beslu e, at et medlem for at kunne
deltage i medlemsvalgmødet, skri ligt skal have anmeldt sin deltagelse hos foreningen i ind l fem dage før
medlemsvalgmødet. En sådan beslutning skal fremgå af
indkaldelsen.
Medlemsvalgmøder skal, hvis de omfa er medlemmer
under 15 år, afvikles med mødestart senest kl. 17.30.
Et medlemsvalgmøde ledes af en af bestyrelsen valgt
dirigent, som skal kunne anses for upar sk.
5. Tale- og stemmeret på et medlemsvalgmøde har:
1) Kon ngentbetalende medlemmer af afdelingen,
som er fyldt 18 år og har mindst tre måneders
medlemsskab.
2) Dokumenteret forældremyndighedshaver eller
dokumenteret værge for kon ngentbetalende medlem under 18 år, i selskab med medlemmet, der
skal have været medlem af afdelingen i mindst tre
måneder.

3) Medlemmer af den siddende afdelingsbestyrelse.
6. Om afgivelse af stemme på medlemsvalgmøder:
1) Et medlem, dets værge eller forældremyndighedshaver kan kun afgive stemme ved valg l afdelingsbestyrelsen i én af de angivne medlemsgrupper.
2) I lige år kan hver af følgende medlemsgrupper på
selvstændige medlemsvalgmøder vælge et bestyrelsesmedlem for to år - første gang i 2018:
a) Medlemmer med begrænset stemmeret på generalforsamlingen jf. § 11, stk. 12
b) Medlemmer under 18 år uden begrænset stemmeret på generalforsamlingen jf. § 11, stk. 12
3) I ulige år kan hver af følgende medlemsgrupper på
selvstændige medlemsvalgmøder vælge et bestyrelsesmedlem for to år:
a) Kon ngentbetalende ledere
b) Medlemmer på 18 år eller derover uden begrænset stemmeret på generalforsamlingen jf.
§ 11, stk. 12
7. Dagsorden ved alle medlemsvalgmøder er:
1) Bestyrelsens valg af dirigent, som skal kunne anses
for upar sk.
2) Bestyrelsens orientering.
3) Valg l bestyrelsen.
4) Eventuelt.
8. For valg l afdelingsbestyrelse gælder:
1) Genvalg kan ﬁnde sted.
2) Ved alle valg, hvor ﬂere, end der skal vælges,
er bragt i forslag, skal afstemningen ske skri ligt.
3) Hver person kan kun afgive én stemme på et medlemsvalgmøde og kun ved personligt fremmøde.
4) Ingen person kan vælges l bestyrelsen uden
mindst et års forudgående medlemskab af afdelingen.
I lfælde af vakante pladser i bestyrelsen kan der med hvert enkelt bestyrelsesmedlems accept - gives
dispensa on fra ovenstående et-årsregel.
5) Kun myndige medlemmer af afdelingen er valgbare.
9. Udtræder i valgperioden noget medlem af afdelingsbestyrelsen, supplerer denne sig selv ind l førstkommende ordinære generalforsamling.
10. Afdelingsbestyrelsen a older mindst et møde i hvert
kvartal.
11. Afdelingsbestyrelsens regnskaber revideres af mindst én
revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret.
Derudover kan vælges yderligere en.
Valg foretages hvert år på afdelingsgeneralforsamlingen.
Genvalg kan ﬁnde sted.
Vakance ordnes som nævnt i § 9 stk. 6.
12. Afdelingsbestyrelsen fastsæ er selv sin forretningsorden.
Den er kun beslutningsdyg g, når ﬂere end halvdelen
af medlemmerne er l stede, og når det kan dokumenteres, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med
mødets a oldelse.
13. Afdelingen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
14. Afdelingsbestyrelsen skal føre protokol over

Love 20.6.2017

Randers Sportsklub »Freja«

afdelingsgeneralforsamlingen, afdelingsbestyrelsesmøder og vig gere begivenheder inden for dens arbejdsområde.
15. Afdelingsbestyrelsen træﬀer alle beslutninger vedrørende afdelingens forhold, f.eks. deltagelse i turneringer,
engagement af trænere og personale af enhver art, træningsophold, sammenkomster, sponsorer, rejser, rekvisi er samt om afdelingens administra on, opkrævning
af kon ngent, afdelingsregnskab, ﬁnansiering af dri og
ansøgning om lskud af forskellig art, bl.a. i henhold l
Folkeoplysningsloven og lokale bestemmelser.
16. Beslutning om indgåelse af holdfællesskab, deltagelse
i overbygninger o.l. på det sportslige område omfattende afdelingens bedst placerede hold træﬀes af
afdelingsgeneralforsamlingen ved skri ligt afstemning.
En sådan beslutning skal ltrædes af mindst 2/3 af de
fremmødte, stemmebere gedes stemmer (brøkbregnes).
17. Afdelingsbestyrelsen beslu er sig med hensyn l repræsenta on inden for forbund og unioner.

§ 10 Klubgeneralforsamling
1. Klubgeneralforsamlingen har med de indskrænkninger,
som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle
klubbens anliggender.
2. Ordinær klubgeneralforsamling a oldes hvert år i den
sidste halvdel af februar måned.
3. Indvarsling l klubgeneralforsamling og meddelelse om
dagsorden skal bekendtgøres ved skri lig indkaldelse l
klubbens afdelinger ved brev eller mail med mindst 21
dages varsel.
4. Forslag, der ønskes behandlet på en klubgeneralforsamling skal være klubbestyrelsen i hænde senest
den 15. januar før generalforsamlingen.
5. Dagsordenen for hver ordinær klubgeneralforsamling er
følgende:
1) Bestyrelsens valg af dirigent, som skal kunne anses
for upar sk.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget
l godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Valg i henhold l § 8 stk. 3.
6) Valg af revisor i henhold l § 8 stk. 5.
7) Eventuelt.
6. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål
angående behandlings- og afstemningsmåder.
7. Samtlige beslutninger og samtlige valg afgøres ved almindeligt ﬂertal, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i lovene.
8. Ved alle valg, hvor ﬂere, end der skal vælges, er bragt i
forslag, samt ved afgørelse om eksklusion skal afstemningen ske skri ligt.
9. På klubgeneralforsamlingen kan alle klubbestyrelsesmedlemmer deltage med stemmeret og med én stemme hver.
10. Desuden har hver afdeling et antal stemmer bestemt af
afdelingens medlemstal, således:

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Én stemme for hver 50 afdelingsmedlemmer - dog
mindst én stemme.
Den enkelte afdelings stemmer skal afgives samlet.
Medlemstallet, der anvendes, skal være det medlemstal
som senest og med opgørelse en 1. januar re digt er
indbere et l Randers Kommune som værende kon ngentbetalende medlemmer.
Lederne, der medtælles, skal desuden være stemmebere gede på en afdelingsgeneralforsamling.
Medlemstallet skal på forlangende kunne dokumenteres
med medlemsfortegnelse.
Afdelingen kan lade sig repræsentere af 1-8 myndige
repræsentant(er) valgt af den siddende afdelingsbestyrelse.
Kun myndige personer er valgbare.
Medlemmer, der er udnævnt l æresmedlem eller har
modtaget Frejas æresemblem, kan med taleret deltage i
klubgeneralforsamlingen.
Den siddende formand for DSI Freja Sport kan med
stemmeret deltage i klubgeneralforsamlingen, hvis formanden er kon ngentbetalende medlem af en afdeling.
Ekstraordinær klubgeneralforsamling indkaldes af klubbestyrelsen, hvis ﬂere end halvdelen af bestyrelsens
medlemmer kræver det.
Endvidere skal ekstraordinær klubgeneralforsamling afholdes, dersom mindst to afdelinger skri ligt har fremsendt mo veret dagsorden l klubbestyrelsen.
Senest 6 uger e er modtagelsen af et sådant krav foranlediger klubbestyrelsen indkaldelse l ekstraordinær
klubgeneralforsamling e er samme forskri er som ved
indkaldelse l en ordinær generalforsamling.

§ 11 Afdelingsgeneralforsamling
1. Afdelingsgeneralforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.
2. Ordinær afdelingsgeneralforsamling a oldes således:
atle k
i sidste halvdel af februar måned
triathlon
i sidste halvdel af februar måned
fodbold
i perioden 20.8-20.9
håndbold
i sidste halvdel af august måned
Afdelingsgeneralforsamlingen skal afvikles med mødestart senest kl. 17.30, hvis afdelingen har medlemmer
under 15 år.
3. Indvarsling l afdelingsgeneralforsamling og meddelelse
om dagsorden skal bekendtgøres med mindst 21 dages
varsel på foreningens hjemmeside, www.randersfreja.
dk, subsidiært også med opslag i klubhus/klublokaler.
4. Bestyrelsen kan beslu e, at et medlem for at kunne
deltage i generalforsamlingen, skri ligt skal have anmeldt sin deltagelse hos foreningen i ind l fem dage før
generalforsamlingen. En sådan beslutning skal fremgå af
indkaldelsen.
5. Forslag, der ønskes behandlet på en afdelingsgeneralforsamling, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6. Dagsordenen for hver ordinær generalforsamling er
følgende:
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1) Bestyrelsens valg af dirigent, som skal kunne anses
for upar sk.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af det/de reviderede regnskab(er) og
budget l godkendelse.
4) Indkomne forslag.
(Lovændringsforslag dog kun på
klubgeneralforsamlingen)
5) Valg i henhold l § 9, stk. 2 eller 3.
6) Valg af revisor i henhold l § 9 stk. 11.
7) Eventuelt.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål
angående behandlings- og afstemningsmåder.
Samtlige beslutninger og samtlige valg afgøres ved almindeligt ﬂertal, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i lovene.
Ved alle valg, hvor ﬂere, end der skal vælges, er bragt i
forslag, samt ved afgørelse om eksklusion skal afstemningen ske skri ligt.
Kun kon ngentbetalende medlemmer af en afdeling kan
deltage i dens generalforsamling.
Tale- og stemmeret på afdelingsgeneralforsamlingen
har:
• Kon ngentbetalende medlemmer, der er fyldt 18 år
og har mindst 3 måneders medlemskab af afdelingen. Se dog § 11, stk. 12 vedr. fodboldafdelingen.
• Klubbestyrelsesmedlemmer.
• Dokumenteret forældremyndighedshaver eller
dokumenteret værge for kon ngentbetalende medlem under 18 år, i selskab med medlemmet, der
skal have været medlem af afdelingen i mindst tre
måneder.
Der kan kun afgives stemme ved personlig lstedeværelse, og hver person kan kun afgive én stemme.
For Freja Fodbold:
Medlemmer, der har indgået eller indenfor de seneste
tre måneder før afdelingsgeneralforsamlingen har ha
direk onsansæ else eller lønbaseret spillerkontraktlig
ansæ elsesa ale, fuld ds-, del ds- eller amatøra ale,
med Randers FC A/S, CVR 83940816, der administrerer
Randers Freja Fodbolds udlånte lladelse l at drive
kontrak odbold, har ikke stemmeret på afdelingsgeneralforsamlingen i generalforsamlingsspørgsmål, der vedrører forholdet mellem afdelingen/klubben og Randers
FC A/S, herunder valg l afdelingsbestyrelsen, i hvilken
disse medlemmer ikke kan indvælges på selve generalforsamlingen.
Noter:
a) Medlemmer under 18 år sikres i fodboldafdelingen
også demokra sk indﬂydelse gennem direkte valg
af bestyrelsesmedlem på medlemsvalgmøde.
b) Medlemmer, der som følge af habilitetsregler, har
begrænset stemmeret på fodboldafdelingsgeneralforsamlingen, kan vælge gruppespeciﬁkt afdelingsbestyrelsesmedlem direkte på et medlemsvalgmøde, se § 9 stk. 4.
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes af
afdelingsbestyrelsen, hvis ﬂere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det.
Endvidere skal ekstraordinær afdelingsgeneral-

forsamling a oldes, dersom ﬂere end 30% af afdelingens stemmebere gede medlemmer skri ligt har
fremsendt mo veret dagsorden l afdelingsbestyrelsen.
Medlemsantallet, der anvendes, er det under § 10 stk.
11 opgjorte. I fodboldafdelingen opdeles medlemstallet på samme dspunkt yderligere i de ﬁre kategorier
nævnt i § 9 stk. 4.2 og 4.3.
Senest seks uger e er modtagelsen af et sådant krav
foranlediger afdelingsbestyrelsen indkaldelse l ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling e er samme
forskri er som ved indkaldelse l en ordinær generalforsamling.

§ 12 Regnskabsår
Klubregnskabsåret løber fra den 1.1-31.12.
Afdelingsregnskabsårene løber således:
atle k
fra den 1.1-31.12
fodbold
fra den 1.7-30.6
håndbold
fra den 1.7-30.6
triathlon
fra den 1.1-31.12

§ 13 Ændring af lovene
Beslutning om ændring af klubbens love kan kun ske på en
klubgeneralforsamling og skal ske med mindst 3/4 af de afgivne
stemmer (brøkberegnes).

§ 14 Klubbens opløsning
Klubben (idrætsgrensfællesskabet) kan ikke opløses, hvis der
stadig eksisterer mindst én idrætsgrensafdeling.
I lfælde af klubbens opløsning lfalder dens midler SIKR
(Samvirkende Idræts-Klubber Randers). Dog skal materiale af
historisk værdi overdrages l Lokalhistorisk Arkiv i Randers.

§ 15 Afdelingens udmeldelse eller opløsning
En afdeling kan kun udmelde sig af klubben (idrætsgrensfællesskabet), såfremt en enig afdelingsbestyrelse ønsker de e,
såfremt et ﬂertal på en generalforsamling i afdelingen er enig i
ønsket, og såfremt et kvaliﬁceret ﬂertal på mindst 3/4 af klubbestyrelsens medlemmer (brøkberegnes) kan ltræde forslaget.
Afdelingen kan ikke opløses, dersom 20 medlemmer stemmer
for dens beståen.
I lfælde af afdelingens opløsning lfalder dens midler klubben.
I lfælde af såvel klubbens som afdelingernes opløsning lfalder midlerne SIKR (Samvirkende Idræts-Klubber Randers). Dog
skal materiale af historisk værdi overdrages l Lokalhistorisk
Arkiv i Randers.

§ 16 Fælleskabets ret l navn og logo
Hvis en afdeling beslu er at lade sig opløse eller udmeldes (jf.
§ 15) af klubben (idrætsgrensfællesskabet), bevarer klubben og
de øvrige afdelinger re en l navn og logo for en lsvarende
idrætsgrensafdeling.

§ 17 Lovenes virkning
Lovene er således vedtaget på Randers Sportsklub »Freja«s
klubgeneralforsamling den 20.6.2017.
Tidligere ændringer: 27.2.1985, 26.2.1990, 27.2.1996,
23.2.1998, 28.2.2005, 26.2.2008, 24.2.2009, 28.2.2011,
25.2.2013, 20.1.2015, 26.2.2015, 21.6.2016, 8.8.2016 og
den 20.6.2017.

