
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1: Klubbens navn er Hals F.S. (Hals Forenede Sportsklubber). 

Klubbens Hjemsted er Hals, Aalborg Kommune. 
 
§ 2: Klubbens formål er ved idræt og anden kulturel og social virksomhed,  

at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 
 
§ 3: Alle kan blive aktive medlemmer. 

Alle kan blive passive medlemmer. 
 
§ 4: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes hvert  

år inden udgangen af februar måned med 21 dages varsel. 
Ekstraordinære generalforsamlinger kan varsles når bestyrelsen anser det  
for nødvendigt, eller den kræves afholdt på begæring af mindst 1/3 af  
de stemmeberettigede medlemmer. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at  
kravet herom er modtaget, og den skal indkaldes med 14 dages varsel. 

 
§ 5: Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden  
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
Dagsordenen skal omfatte følgende: 

 
1. Valg af dirigent.  
2. Aflæggelse af beretning.  
3. Godkendelse af regnskab.  

4. Godkendelse af budget.  
5. Behandling af indkomne forslag.  
6. Valg af bestyrelse: 

A.  Formand (lige år). 
B.  Næstformand (ulige år).  
C.  Sekretær (lige år). 
D.  Kasserer (ulige år) 
E.  Medlem (lige år). 
F.  2 bestyrelsessuppleanter  for 2 år  

 (1 i lige år og 1 i ulige år)  
7. Godkendelse af sportslig leder. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (valgt for 1 år af 

gangen).  
9. Eventuelt. 

 
 
§ 6: Stemmeret har medlemmer der er fyldt 15 år, samt forældre/forsørgere  

til børn under 15 år. Det er en forudsætning, at der ikke er skyldigt  
kontingent.  
Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er automatisk medlem af HfS og har 
stemmeret. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på en generalforsamling.  
En stemme pr. medlem. 

 
§ 7: Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en generalforsamling (jfr. 

§ 4). 
Ændringer i vedtægterne skal vedtages med 2/3 majoritet blandt de  
fremmødte stemmeberettigede. 

 
§ 8: Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt et  

menigt medlem. 
Alle skal være fyldt 18 år. 

 
§ 9: Afdelingerne skal hvert år afholde et årsmøde senest i december 

(“generalforsamling”) for medlemmerne/forældrene, hvor der orienteres om 
afdelingen og vælges evt. nye medlemmer til udvalget.  

 
Til varetagelse af det daglige arbejde skal hver afdeling som min. have en 
sportslig leder samt to medlemmer. 
Alle medlemmer er valgt for en periode på 2 år. 



Alle kan ikke være på valg samme år. 
 
§ 10: Bestyrelsen fastsætter selv deres møder. I tilfælde af stemmelighed er  

formandens stemme afgørende. 
 
§ 11: Sekretæren fører protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens  

forhandlinger og beslutninger. I protokollen optegnes i øvrigt alt af  
interesse for klubbens virksomhed. 

 
§ 12: Bestyrelsen, der består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt  

et menigt medlem varetager den daglige ledelse, og tegner således også 
foreningen. 
Sekretæren udfærdiger referat af bestyrelsens møder. Referaterne herfra  
offentliggøres på klubbens hjemmeside www.halsfs.dk. 
Bestyrelsen har kompetence til at nedsætte nødvendige udvalg. 
Bestyrelsen fastsætter hvert år, senest 1. februar budgetterne, som godkendes  
på generalforsamlingen..  

 
§13: Kassereren fører klubbens regnskab. Det skal altid af regnskabet fremgå, 

 hvilke beløb, der er ind- og udgået. Hver post skal ledsages af tilsvarende  
bilag. Regnskabet følger kalenderåret. 
Det reviderede regnskab skal hvert år fremlægges og godkendes på den  
ordinære generalforsamling. 

 
§ 14: Ansættelse af trænere skal godkendes af bestyrelsen. 

Ved ansættelse af trænere, skal trænere underskrive kontrakt  
med bestyrelsen den første måned, hvor de virker. 

 
§ 15: Medlemmer der overtræder klubbens vedtægter, ikke betaler kontingent,  

modarbejder klubben eller krænker dennes anseelse, kan af bestyrelsen  
irettesættes eller udelukkes. 
Den udelukkede har ret til at indanke bestyrelsens afgørelse for general- 
forsamlingen. 

 
§ 16: Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af  

alle bestyrelsesmedlemmer. 
Der påhviler således ikke foreningens medlemmer, eller bestyrelse  
nogen personlig hæftelse. 

 
§ 17: Klubben kan opløses på en generalforsamling (jfr. § 4), hvor mindst  

halvdelen af klubbens stemmeberettigede er mødt, og når mindst 2/3 af  
de afgivne stemmer er for. Hvis ikke der er mødt mindst halvdelen af  
klubbens stemmeberettigede frem, afholdes ekstraordinær general- 
forsamling, hvor en opløsning af klubben skal vedtages med mindst 2/3  
af de afgivne stemmer. 
Ved klubbens eventuelle opløsning skal kassebeholdningen og klubbens  
øvrige aktiviteter indsættes på en spærret konto i Hals Sparekasse til  
start af en ny idrætsklub i Hals by, med de samme aktiviteter som den  
foregående. 

 
 
Vedtaget på generalforsamling den 12. februar 2019 
Vedtægterne erstatter tidligere vedtægter. 
 
 
 
 
 

Henriette Holm Michael Lund 
formand for HfS dirigent 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


