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§1 
Klubbens navn er MulitMotion//Assens, og adressen er den til enhver tid siddende formands. 
Klubbens hjemkommune er Assens Kommune på Fyn. 
 
§2 
Foreningen tegnes af til enhver tid siddende formand plus et bestyrelsesmedlem. 
 
§3 
Klubbens formål er gennem forpligtende medlemsskab at samle motionsinteresserede og skaffe dem de 
bedste muligheder for at dyrke motion og ved fælles arrangementer o. lign. at styrke folkeoplysningen og 
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 
 
§4 
Enhver person over 15 år kan blive medlem. Personer under 15 år kan blive medlem, såfremt dette finder 
sted i forbindelse med et familiemedlemsskab.   
 
§5 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af skriftlig 
meddelelse. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ledes af en af 
forsamlingen valgt dirigent. 
 
§6 
Ordinær generalforsamling afholdes i Assens hvert år i februar/marts med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, herunder udkast til næste års budget og 
kontingentstørrelse. 
4. Indkomne forslag og aktivitetsplan 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af suppleant til bestyrelsen 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt  
Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal. Dog kræver lovændringer, at 2/3 af de tilstedeværende 
stemmer derfor. Hvis blot 1 medlem kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt. 
 
§7 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger efter, at mindst 
1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønsker herom over for bestyrelsen. 
 
  



 
 
 
§8 
Klubben ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer. 
Disse vælges for 2 år ad gangen og er på valg skiftevis hvert andet år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer 
er på valg i lige år, og 2 i ulige år. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen til definerede poster: 
Formand - på valg i ulige år 
Kasserer - på valg i lige år 
Udvalgsformand løb - på valg i lige år 
Udvalgsformand cykling - på valg i lige år 
Udvalgsformand triatlon - på valg i ulige år. 
Første periode efter vedtægtsændringen i 2017 konstitueres kasserer, udvalgsformand løb og 
udvalgsformand cykling for en etårig periode og fra generalforsamlingen i 2018 vælges alle personer 
direkte til posten. 
 
§9  
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte de fornødne specialudvalg. 
Disse specialudvalg varetager den daglige drift i de respektive udvalg. 
 
§10 
Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når mindst 2 andre 
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør 
hans stemme udslaget. 
 
§11 
Medlemmer over 15 år har på generalforsamlingen 1 stemme, og stemmeret kan kun udøves med 
personligt fremmøde. 
 
§12 
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 
dage før. 
 
§13 
Kontingent fastsættes på hver ordinær generalforsamling. Kontingent betales i januar for hele året forud. 
Kun medlemmer der har betalt kontingent i så god tid, at det er registreret af klubbens kasserer inden 
generalforsamlingen, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Nyt medlemskab kan opnås, hvis 
forfalden kontigent indbetales.  
Klubbens regnskabår går fra den 1.1. til den 31.12.  
Udmeldelse kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller via sin profil på Klubmodul. 
 
§14 
Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med 2/3 af de tilstedeværende stemmer af 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses klubben tilfalder dens midler 
efter ansøgning til ungdomsarbejde blandt idtrætsforeninger i lokalområdet. 
 
Godkendt Assens ?/? 19?? 
Ændret ?? 
Ændret ?? 
Ændret 10/3 2015 
Ændret 21/3 2016 
Ændret 15/3 2017 (§ 8) 
Ændret 13/3 2019 (§13) 
 


