
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

VEDTÆGTER 



§ 1. 

Klubbens navn er Idrætsklubben 1919, stiftet den 1. oktober 1919 under navnet Arbejdernes Idræts Klub, tog 

navneændring 1. april 1945. Klubben er medlem af Jysk Håndbold Forbund og Dansk Håndbold Forbund under 

Dansk Idræts Forbund, samt af NAGI og SIFA. 

 

§ 2. 

Klubbens formål er at udbrede interesse for og kendskab til håndbold. 

 

§ 3. 

Klubbens spilledragt er hvid bluse og sorte benklæder. Dog kan bestyrelsen beslutte anden spilledragt og 

endvidere give tilladelse til reklame på spilledragten. 

 

§ 4. 

Som medlem kan optages enhver mand og kvinde, der er amatør i henhold til Dansk Idræts Forbunds love og 

regler. Begæring om optagelse forelægges bestyrelsen til afgørelse. 

 

§ 5. 

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen kan på given foranledning udnævne et medlem til 

æresmedlem. 

 

§ 6. 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen med generalforsamlingens samtykke. Når et medlem ikke 

betaler kontingent for 2 rater, kan kassereren opfordre vedkommende til at betale med 8 dages varsel. Er det 

skyldige beløb ikke betalt inden denne frist, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. I så fald kan 

genoptagelse kun finde sted, når restancen er betalt. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, fritage et 

medlem for at betale kontingent. 

Al kontingent betales forud. 

Alle medlemmer betaler selv for ekspeditionsgebyr vedr. et rødt kort. 

 

§ 7. 

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen, og kontingentet skal erlægges for den periode, i hvilken 

udmeldelsen finder sted. 

 

§ 8. 

Foruden det i § 6 nævnte tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når dette medlem gør sig skyldig i groft 

brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for hæderligt eller sømmeligt. Dog har vedkommende ret til 

at kræve sagen forelagt en generalforsamling., hvortil han skal have adgang. Et sådant medlem kan ligeledes 

kun genoptages på en generalforsamling. 



 

§ 9. 

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og offentliggøres på klubbens hjemmeside 

samt facebook, senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før. Indkomne forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af 

vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og 

er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 17 år, 

og som har betalt kontingent for den periode, i hvilken generalforsamlingen foregår. 

 

§ 10. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 

medlemmer fremsender skriftlig begæring herom ledsaget af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal 

generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsendelse. 

 

§ 11. 

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. De af bestyrelsen 

på lovlig måde vedtagne beslutninger forpligter klubben. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den, 

foreningen, til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 

personlig hæftelse. 

 

§ 12. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som efter generalforsamlingen konstituerer sig selv med: 1 Formand, 1 

Næstformand, 1 Kasserer, 1 Sekretær, 1 Formand for seniorudvalg. Valg til bestyrelsen gælder 2 år. Det skal 

forsøges tilrettelagt således, at der på lige år vælges 4 medlemmer og ulige år vælges 3 medlemmer. Formanden 

fordeler bestyrelsesarbejdet mellem de forskellige bestyrelsesmedlemmer. Er berettiget til at handle på 

bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så tilfælde snarest indkalde til bestyrelsesmøde. 

Kassereren lader kontingentet samt udestående fordringer opkræve, fører en fortegnelse over klubbens 

medlemmer, fører klubbens regnskab på en forsvarlig måde samt give månedligt bestyrelsen en oversigt over 

regnskabet. Kassereren er til enhver tid ansvarlig for de betroede midler. 

Sekretæren skriver referat af alle afholdte møder, fører klubbens korrespondance i samarbejde med formanden. 

Det af sekretæren skrevne referat skal være fyldestgørende og give et klart billede af alle førte forhandlinger, 

trufne beslutninger mv. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovligt forfald udebliver fra 3 på hinanden følgende 

bestyrelsesmøder betragtes som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes. 

 

§ 13. 

Til at varetage klubbens seniorafdeling vælges et seniorudvalg bestående af 1 formand og 1 medlem. Holdene 

udtages af holdenes træner i samråd med holdenes anførere. Seniorudvalg skal skrive referat af afholdte møder, 

opnåede resultater mv. Et udvalgsmedlem, der uden lovligt forfald udebliver fra 3 på hinanden følgende 

udvalgsmøder betragtes som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes. 



 

§ 14. 

Ved ordinær generalforsamling afgiver formanden og de forskellige udvalgsformænd beretning om klubbens 

virksomhed i det forløbne år. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, og de fornødne 

valg finder sted, alt i henhold til følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretninger: 

a. Formanden 

b. Seniorudvalget 

c. Sponsorudvalg 

3. Regnskab 

4. Indkommende forslag 

5. Valg: 

a.  Bestyrelsen: 

  Lige år 4 personer. Ulige år 3 personer 

b.  1 suppleant til bestyrelsen - 1 år 

c.  1 seniorudvalgsmedlem (ulige år) 

d.  1 suppleant til seniorudvalg - 1 år 

e.  Sponsor udvalgsformand (ulige) 

f.   1 medlem til sponsorudvalget (lige) 

g.  1 medlem til sponsorudvalget (ulige) 

h:  suppleant til sponsorudvalg – 1år 

i.   1 Revisor - 1år 

j.   1 Revisorsuppleant - 1 år. 

6. Eventuelt 

 

Intet medlem kan vælges til bestyrelsen eller noget udvalg, hvis ikke vedkommende er til stede på 

generalforsamlingen. En ikke tilstedeværende kan dog vælges, såfremt der forligger skriftlig erklæring om, at 

vedkommende er villig til at modtage valg. 

 

§ 15. 

Bestemmelse om IK 1919´s opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. 

Halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede, og til vedtagelse kræves 4/5 af de afgivne stemmer. Er 

ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes en ny generalforsamling med 8 dages varsel, på 

hvilken da bestemmelse om opløsning kan tages med 4/5 majoritet uden hensyn til de mødtes antal. Eventuelle 

aktiver vil da gå til sportens fremme i Aalborg. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2006, den 24. april 2012 og den 13. april 2019. 


