
 VEDTÆGTER FOR KLUB NÆSTVED. 
Støtte – Fritid og Handicap – idrætsforening, for 

udviklingshæmmede borgere i Næstved Kommune. 
 
 

§ 1. 
Foreningens navn: Klub Næstved. 
Klubbens hjemsted: Næstved kommune 
Klubben er stiftet: oktober 2003. 
 

§ 2. 

Klub Næstveds formål er at støtte medlemmerne i størst mulig 
selvbestemmelse og ansvar, i forhold til at igangsætte og afvikle en 
bred vifte af aktiviteter som udvikler personligt, og som samtidig 
giver mulighed for at udvikle socialt samvær og skabe netværk.  
Klub Næstved skal sikre mulighed for udøvelse af handicap-idræt 
under betryggende forhold. Klubben er medlem af Dansk Handicap 
Idræts-forbund og undergivet dettes love og bestemmelser i 
forhold til idrætsdelen.  
Klub Næstved skal støtte mennesker med fysisk og psykisk 
handicap i at udøve frivilligt arbejde i foreningen, og efter ønske 
skrive udtalelse som kan bruges på CVet ved arbejdssøgning. 

 
 

 
§ 3 

Stk. 1 Klubben er åben for alle der har behov for fritid med hensyn.  
Medlemskabet er etableret når kontingent er betalt. Enhver kan 
optages, som aktivt eller passivt medlem af klubben. 
 
Stk. 2 Generalforsamlingen fastsætter kontingent 1 gang årligt og 
dette forudbetales halvårligt. Udmeldelse af klubben foregår 
skriftligt, et evt. forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Et 

medlem betragtes som udmeldt, såfremt han / hun ikke har betalt 
indenfor 2 måneder efter sidste frist for indbetaling. Den 
pågældende kan optages som medlem igen, når gælden til 
foreningen er betalt. 
 



Stk.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 
indeholde følgende punkter. 

1. Valg af stemmetæller og dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. 
3. Handleplan fremlægges til godkendelse. 
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelse. 
8. Valg af 2 suppleanter. (vælges for et år ad gangen) 
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

10. Evt. 
 
Stk. 4 Klubbestyrelsen består af 7 brugervalgte medlemmer af 
klubben, 2 suppleanter og 2-3 af bestyrelsen valgte 
støttemedlemmer uden stemmeret. De 7 brugervalgte 
bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen, suppleanterne og 
støttemedlemmer vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv, på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det 
sikres at formanden er på valg i ulige år og næstformand og 
kasserer i lige år. 
 

Stk. 5 De 7 brugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af og 
blandt medlemmer af klubben. Det er kun muligt at opstille til valg 
til bestyrelsen, hvis der er indbetalt kontingent. Valget finder sted 
på den ordinære årlige generalforsamling.  
 
Stk. 6 Klubbestyrelsen holder møde efter behov, dog minimum 4 
møder årligt”. Dagsordenen skrives løbende på en tilgængelige 
tavle. Alle medlemmer kan skrive punkter på dagsordenen. 
Referater hænges synligt for alle og alle medlemmer kan få kopi 
efter ønske. 
 

 
Stk. 7 Bestyrelsen behandler løbende sager under ansvar overfor 
generalforsamlingen, der er højeste myndighed. 
 
Stk. 8 Ved ansættelse af personale i klubben, repræsenteres 
bestyrelsen af 2 brugerrepræsentanter i ansættelsesudvalget. 



 
                                                 

 
§ 4 

Stk. 1 Det økonomiske grundlag er baseret på kontingent, samt 
overskud ved diverse aktiviteter. Klubbens midler indsættes på en 
bankkonto.  
Hæve berettigede på bankkonto er de kasserer der forestår 
regnskabsførelsen, samt 2 personer udpeget af bestyrelsen. 
Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt, for de 
af klubbens indgåede forpligtigelser. Her hæfter klubben alene med 

indestående midler. Foreningens medlemmer har KUN 
kontingentforpligtigelse. Klubbens medlemmer har ikke krav på en 
del af klubbens overskud. 
 
Stk. 2.  Foreningens regnskabsperiode går fra 1/1. - 31/12. 
Revisor og suppleant reviderer regnskabet.  
En økonomisk oversigt fremlægges på generalforsamlingen hvert år 
primo juni. 
 
 

§ 5 

Aktiviteter og drift af klubben planlægges og styres af bestyrelsen. 
Bestyrelsen vælger 2 frivillige ulønnede støttemedlemmer uden 
stemmeret, til at støtte op om bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen er 
forpligtiget til at arbejde for en mangfoldighed af aktiviteter – 
baseret på den efterspørgsel der er fra medlemmer. 
 
 
 

§ 6 
Stk. 1 Der afholdes ordinær generalforsamling primo juni. 
Indkaldelse til medlemmer sker med mindst 14 dages varsel. 

Forslag, herunder vedtægtsændringer der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage 
før generalforsamlingen, dateret og underskrevet med navn.  
 
Stk. 2 Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Der kan kun 
stemmes ved personligt fremmøde. 



 
Stk. 3 Beslutninger, der tages på lovligt indkaldte 
generalforsamlinger, er gældende for klubben og dens medlemmer, 
uanset fremmødte antal. 
 
                                                 
 

§ 7 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages 
varsel, når et stemmeflertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når mindst 50% af medlemmerne fremsætter skriftlig 

anmodning herom. 
 

 
§ 8 

Stk. 1 Klub Næstved kan kun opløses på en ekstraordinær indkaldt 
generalforsamling med dette ene punkt på dagsordnen, Afgørelsen 
træffes ved simpelt stemmeflertal. 
 
Stk. 2 Ved klubbens opløsning besluttes på generalforsamlingen 
hvilke sociale formål for psykisk udviklingshæmmede, klubbens 
midler skal bruges til. 

 
Således vedtaget på generalforsamling d. 27-06 2019. 

 
 

 
    Formand.  Isabel Nielsen. 
     
    Næstformand.  Michael Schultz.                                                         
 
 
 


