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ÆNDRINGSFORSLAG FOR VEDTÆGTER I FRISK 
 

På generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 3, § 8 og § 9.  
 
 
Passivt medlemskab – ændring af § 3 og § 8. 
 
Rullesport Danmark har ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde ændret sine vedtægter. 
Ændringerne får betydning for den personkreds, som kan vælges til Rullesport Danmarks 
bestyrelse, samt de underliggende sportskomitéer.  
 
Vedtægterne siger, at for at være valgbar til bestyrelsen skal man være myndig, have dansk 
statsborgerskab eller være bosat i Danmark, og medlem af en klub i Rullesport Danmark. For 
valgbarhed og stemmeret til Sportskomiteerne gælder samme regler som for 
Repræsentantskabsmødet. 
 
Konklusionen er således, at det kun er personer, som er medlem i en klub under Rullesport 
Danmark, der kan stille op til Kunstløbskomitéen. Ingen forældre, som er engagerede i både FRISKs 
bestyrelse og i Kunstløbskomitéen under Rullesport Danmark er medlemmer af foreningen.  
 
Bestyrelsen foreslår derfor, at der indføres et passivt medlemskab i FRISK.  
 
Bestyrelsen foreslår tillige, at passivt medlemskab af FRISK skal være kontingentfri.  
 
§ 3 og § 8 - Nuværende ordlyd 
 
§ 3 
Medlemskab. 
Som aktivt medlem kan optages enhver, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger eller 
anden motiveret begrundelse er en hindring for optagelsen. 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens 
formålsbestemmelse. 
Klubbens nuværende æresmedlemmer anses som livsvarigt medlemskab og er kontingentfrit. 
Æresmedlemmer har fri adgang til alle aktiviteter, herunder generalforsamlingen, som klubben er 
ansvarlig for. Der optages ikke flere æresmedlemmer i klubregi.  
 
§ 8 
Ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel, og sker ved udsendelse 
af eMail til medlemmerne. 
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Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i 
hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med det reviderede 
regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte 
indbyde. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. 
Pårørende til klubbens medlemmer under 18 år kan stemme på deres vegne. 
Valgbare til bestyrelsen, som suppleant, eller revisor er medlemmer, der er fyldt 18 år, eller 
pårørende til medlemmer, som er under 18 år, dog tidligst efter 2 måneders medlemskab. På 
lignede måde er pårørende til tidligere medlemmer valgbare, når de udviser interesse heri, og ikke 
andre forhold taler i mod. 
Et bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor må ikke samtidig være medlem af en anden 
rulleskøjteklubs bestyrelse. 
Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. 
Fuldmagter og fremmødte med stemmeret skal opgives inden generalforsamlingens start. 
Enhver der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til tillidshverv indenfor 
klubben, medmindre skriftligt tilsagn foreligger fra den pågældende.  
 
§ 3 og § 8 - Bestemmelserne foreslås ændret til: (ændringer anført med rødt)  
 
§ 3 
Medlemskab. 
Som aktivt og passivt medlem kan optages enhver, medmindre dennes forhold til andre 
idrætsforeninger eller anden motiveret begrundelse er en hindring for optagelsen. 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens 
formålsbestemmelse. 
Klubbens nuværende æresmedlemmer anses som livsvarigt medlemskab og er kontingentfrit. 
Æresmedlemmer har fri adgang til alle aktiviteter, herunder generalforsamlingen, som klubben er 
ansvarlig for. Der optages ikke flere æresmedlemmer i klubregi.  
 
§ 8 
Ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel, og sker ved udsendelse 
af eMail til medlemmerne. 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i 
hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med det reviderede 
regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte 
indbyde. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. 



 

Pårørende til klubbens medlemmer under 18 år kan stemme på deres vegne. 
Valgbare til bestyrelsen, som suppleant, eller revisor er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 
18 år, eller pårørende til aktive medlemmer, som er under 18 år, dog tidligst efter 2 måneders 
medlemskab. (Den efterfølgende sætning SLETTES, da indførelse af passivt medlemskab udvander 
bestemmelsen - På lignede måde er pårørende til tidligere medlemmer valgbare, når de udviser 
interesse heri, og ikke andre forhold taler i mod.) 
Et bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor må ikke samtidig være medlem af en anden 
rulleskøjteklubs bestyrelse. 
Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. 
Fuldmagter og fremmødte med stemmeret skal opgives inden generalforsamlingens start. 
Enhver der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til tillidshverv indenfor 
klubben, medmindre skriftligt tilsagn foreligger fra den pågældende.  
 

 

Valg til bestyrelsen – ændring af § 9. 

 

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 9 om valg til bestyrelsen, som efter vores opfattelse 
er utidssvarende i forhold til valg af nøglefunktioner. 

Formand og kasserer tegner foreningen, og begge skal vælges af generalforsamlingen. 
Funktionerne er dog tunge poster og kan være svære at besætte, og derfor vil retten til at 
konstituere og fordele roller i bestyrelsen, frem for at fordele dem før valget, sikre, at der altid kan 
udpeges en formand og kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.  

Endvidere kan bestyrelsen ved formand eller kasserers utidige afgang konstituere sig på ny og 
udpege formand og/eller kasserer blandt de generalforsamlingsvalgte, uden at der skal afholdes en 
ekstraordinær generalforsamling 

Ulempen er, at generalforsamlingen ikke selv vælger klubbens formand.  

I moderne organisationer/foreninger er ovenstående praksis dog velkendt.  

 

 § 9 - Nuværende ordlyd: 

Til bestyrelsen vælges 
- 1 formand i ulige år 
- 1 kasserer i lige år 
- 4 bestyrelsesmedlemmer fordelt med 2 i lige år og 2 i ulige år 

 
Udenfor bestyrelsen vælges: 

- 2 suppleanter vælges for 1 år 
- 2 revisorer vælges for 1 år 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. 

 

§ 9 - Bestemmelsen foreslås ændret til:  



 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på seks medlemmer valgt på 
generalforsamlingen for to år ad gangen. 
  
Bestyrelsesmedlemmer afgår med halvdelen hvert år. 
  
Der vælges to bestyrelsessuppleanter hvert år for ét år ad gangen.  
 
Der vælges to revisorer hvert år for ét år ad gangen.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.   
  
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal og er kun beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formanden eller den 
fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 


