
Vedtægter for Athletikklubben ’Holstebro’

§ 1. Navn

1. Klubbens navn er Athletikklubben ”Holstebro”, ved forkortelsen AKH.

2. Klubben har hjemsted ved stadion, Rolf Krakesvej i Holstebro.

3. Klubben er stiftet den 10. marts 1920

4. Klubben er medlem af Holstebro Idræts Forbund, Jysk-Fynsk Atletik Forbund, Dansk 
Atletik Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Handicap Forbund, samt DGI 
Vestjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 2. Formål

1. Klubbens formål er at fremme interessen for atletik, v.h.a. fælles målrettet engagement, 
samt give medlemmerne mulighed for at dyrke atletik og motion.

§ 3. Medlemmernes forpligtelser

1. Klubbens medlemmer skal modtage et eksemplar af de vedtagne vedtægter og er 
forpligtet til at overholde disse.

§ 4. Optagelse

1. I klubben kan optages alle personer, der ønsker at støtte klubbens formål.

2. Optagelse sker ved udfyldelse af tilmeldingsblanket. Blanketten afleveres til et medlem 
af bestyrelsen eller en træner, som derefter sender den til klubbens kasserer.

3. Man anses for medlem fra kontingentet er betalt.

4. Ændringer af medlemskab skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§ 5. Udmeldelse

1. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§ 6. Kontingent

1. Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen kan ved særlige forhold fritage et medlem for kontingent.

3.  Ved restance, kan medlemmet udelukkes fra klubben og ikke optages før gælden er 
betalt. Udelukkelsen kan eventuelt blive indberettet til Danmarks Idræts-Forbund og 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 7. Eksklusion

1. Eksklusion kan finde sted på en generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal 
stemme for.



2. Såfremt et medlem ikke overholder sine forpligtelser eller udviser mangel på respekt, 
kan dette medføre en eksklusion efter de i pkt. 1 nævnte regler.

3. En eksklusion af klubben vil blive indberettet til Dansk Atletik Forbund, Danmarks Idræts-
Forbund, samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Hvorved der sker en udelukkelse 
fra disse foreninger.

4. Medlemmer der anvender doping eller afviser at lade sig dopingteste vil blive ekskluderet 
i henhold til gældende regler under DIF.

5. Ved uren børneattest ekskluderes man som medlem af klubben og en evt. verserende 
sag i klubben videregives til de sociale myndigheder og politiet.

§ 8. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

2. Generalforsamlingen skal finde sted i april eller maj måned. Der indkaldes hertil skriftligt 
til alle medlemmer senest 14 dage før afholdelsen. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling 
er beslutningsdygtig. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3. Stemmeret har alle over 16 år, der ikke er i kontingent-restance. Hvert fremmødt medlem 
har én stemme. For børn under 16 år er det forældre eller værge som har stemmeretten. 
Ved familiemedlemskab er der højst 2 stemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

4. Stemmeafgivning skal ske personligt. Afstemning sker ved simpelt flertal og foregår på 
den måde dirigenten finder hensigtsmæssig. Dog skal afstemningen være skriftlig hvis ét 
medlem ønsker det.

5. Ved ændring af vedtægterne, skal mindst 1/3 at klubbens aktive være tiI stede. Desuden 
skal 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget. Såfremt det fornødne antal 
medlemmer ikke er til stede, forelægges det fremsatte forslag uændret på en ekstraordinær 
generalforsamling. Denne afholdes senest 21 dage efter. Her afgøres beslutningen ved 
simpelt flertal.

6. Dagsordenen er følgende: 
a) Valg af dirigent og 2 stemmetællere
b) Formandens beretning til godkendelse
c) Udvalgenes beretning til efterretning
d) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
e) Bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse
f) Uddeling af pokaler
g) Behandling af indkomne forslag
h) Valg af bestyrelse og revisor
i) Eventuelt

7. Der føres protokol over generalforsamlingen som godkendes og underskrives af 
dirigenten.



§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af klubbens 
aktive medlemmer skriftligt begærer herom overfor bestyrelsen.

2. Indkaldelse sker ved offentliggørelse senest 14 dage før.

§ 10. Klubbens ledelse

1. Klubben ledes af en bestyrelse.

2. Bestyrelsen består af klubbens formand, sekretær, kasserer, samt to medlemmer. Til 
bestyrelsen kan der vælges en suppleant for et år.

3. Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad 
gangen. I lige år vælges to medlemmer og i ulige år vælges tre. Bestyrelsen konstituerer 
sig selv efter generalforsamlingen.

4. Ved offentlige samt økonomiske forbindelser, repræsenteres klubben af den 
konstituerede bestyrelses formand samt kasserer.

5. Bestyrelsens arbejde består i at sikre opfyldelsen af klubbens formål på baggrund af de 
beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

6. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange hvert år eller efter behov. Møderne indkaldes 
af klubbens formand, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Klubbens 
sekretær fører protokol på bestyrelsesmøderne.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre er til stede. Ved stemmelighed, ved 
afstemning på bestyrelsesmøderne, tæller formandens stemme dobbelt. I pågående 
tilfælde uden for bestyrelsesmøderne kan formanden træffe en foreløbig afgørelse.

8. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Udvalgene vælges for en periode, eller til 
deres opgaver er løst.

9. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler 
således ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Ligeledes kan ingen 
medlemmer eller bestyrelse kautionere for foreningen.

§ 11. Regnskab

1. Kassereren har ansvaret for klubbens regnskabsførelse og betaler de af bestyrelsen 
vedtagne udgifter, samt sørger for at klubbens midler anbringes i bank eller på giro.

2. Kassereren skal før den ordinære generalforsamling forelægge revisoren regnskabet.

3. Revisoren vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

4. Regnskab og budgetforslag skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

5. Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

6. Klubbens kasserer fører desuden en liste over medlemmerne.



§ 12. Opløsning

1. Klubben kan ikke opløses så længe 10 aktive medlemmer ønsker dens beståen.

2. Ved opløsning, skal klubbens eventuelle formue tilfalde ungdoms atletikkens fremme i 
Danmark.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 10.3 1920.
Ændringer vedtaget d.19/4 1939, d.15/11 1970, d. 22/11 1972, d. 28/12 1986, d.
23/11 1995, d. 29/11 2001, d. 6/12 2010, d.22/3 2012, 17/3-2018, 30/3-2022


