
Vedtægter for Albertslund Gamerz
pr. 19. april 2017

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Albertslund Gamerz.
Stk. 1.1. Det forkortede navn A’GamerZ benyttes i daglig tale og til markedsføringsformål.
Stk. 1.2. Domænenavnet er primært agamerz.dk og sekundært a-gamerz.dk, som peger på 
førstnævnte domæne.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune.

§2 Formål
Stk. 1. Foreningens hovedformål er at samle især børn og unge med interesse i at spille og bruge 
computere, og forbedre deres individuelle såvel som sociale kompetencer.
Stk. 2. Formålet opnås ved arbejde på

a) at have faste møder for medlemmer på en lokalitet i hjemkommunen.
b) at sammensætte et eller flere hold til deltagelse i esport-konkurrencer.
c) at afholde et eller flere større arrangementer årligt.
d) at deltage som gruppe i andre større arrangementer.

§3 Medlemskab
Stk. 1. Som medlem optages enhver, der ytrer ønske herom.
Stk. 1.1. Medlemmer skal som minimum oplyse fornavn, efternavn og bopælskommune samt 
fødselsdato.
Stk. 2. Medlemsskab er kun gyldigt efter indbetalt indmeldingsgebyr og kontingent.
Stk. 3. Medlemsskab gælder for et kalenderår. 
Stk. 4. Kontingentsperioder, beløb og betalingsdatoer fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 5. Medlemmer kan blive ekskluderet efter en bestyrelsesbeslutning. 
Stk. 5.1. Ekskludering kan ske

a) efter overtrædelse af foreningens vedtægter, 
b) efter overtrædelse af regelsæt for en eller flere af foreningens arrangementer
c) efter lovovertrædelser
d) ved særlige hændelser

Stk. 6. Medlemskab forlænges automatisk.
Stk. 6.1. Rettidig udmeldelse af foreningen skal ske senest ved kalenderårets afslutning.
Stk. 6.2. Det betragtes som udmeldelse af foreningen, hvis man ikke har indbetalt sit kontingent 
senest 90 dage efter betalingsdatoen for kontingentet.
Stk. 6.3. Hvis medlemmet har deltaget i spil som kræver spillerlicens eller lignende uden at være 
gyldigt, betalende medlem, så kan spillerlicens eller lignende ikke overdrages til anden forening før 
den udestående kontingentrestance er blevet betalt.
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§4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 27 dages varsel med angivelse af 
dagsorden.
Stk. 3.1. Indkaldelsen sker ved 

a) opslag på foreningens hjemmeside
b) udsendelse til medlemmernes registrerede e-mailadresser

Stk. 3.2. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før afholdelse.
Stk. 3.3. Ved indkommende forslag udsendes ændret dagsorden senest 6 dage før afholdelse.
Stk. 4. Tale- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med gyldigt 
medlemskab og indmeldt mindst 28 dage før afholdelse.
Stk. 4.1. Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen.
Stk. 4.2. Det er muligt ved fuldmagt at repræsentere et yderligere medlem.
Stk. 4.3. Medlemmer som er umyndige kan med taleret og stemmeret repræsenteres af en af deres 
forældre eller værge ved generalforsamlinger.
Stk. 4.4. Forælder eller værge til et umyndigt medlem indmeldt senest 28 dage før 
generalforsamlingen kan opnå samme rettigheder ved generalforsamlingen som medlemmer 
indmeldt senest 28 dage før generalforsamlingen ved at melde sig ind inden generalforsamlingens 
start. 
Stk. 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning herunder godkendelse
6. Indkommende forslag herunder afstemning
7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget
9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Stk.6. Yderligere punkter kan tilføjes efter behov.
Stk. 6.1. Punkt 1 til 3 skal også medtages på ekstraordinære generalforsamlinger.
Stk. 7. Et beslutningsreferat for generalforsamlingen skal underskrives af referenten.
Stk. 7.1. Beslutningsreferatet skal inden for 28 dage efter generalforsamlingens afholdelse 
godkendes og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 7.2. Beslutningsreferatet skal inden for 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse slås op 
på foreningen hjemmeside.
Stk. 8. Enhver tale- og stemmeberettiget medlem tilstede ved generalforsamlingen kan stille op til 
bestyrelsen og suppleant.
Stk. 8.1. Enhver tilstede ved generalforsamlingen kan stille op til revisor og revisorsuppleant.
Stk. 8.2 Kandidater til formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor og revisorsuppleant
kan kun stille op uden at være fysisk tilstedet ved at have tilkendegivet deres kandidatur senest 15 
dage før afholdelse.
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Stk. 8.3. Kandidat til formand og kasserer bliver sekundært kandidat til bestyrelsemedlem og 
tertiært kandidat til suppleant medmindre andet er angivet ved kandidatur.
Stk. 8.4. Kandidat til bestyrelsesmedlem bliver sekundært kandidat til suppleant medmindre andet 
er angivet ved kandidatur.
Stk. 8.5. Kandidat til revisor bliver sekundært kandidat til revisorsuppleant medmindre andet er 
angivet ved kandidatur.
Stk. 9. Formanden vælges i ulige år for to år.
Stk. 9.1. Kasseren vælges i lige år for to år.
Stk. 9.2. Et menigt bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for to år.
Stk. 9.3. To menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Stk. 9.4. Hvert år vælges første suppleant for et år.
Stk. 9.5. Hvert år vælges anden suppleant for et år.
Stk. 9.6. Hvert år vælges en revisor for et år.
Stk. 9.7. Hvert år vælges op til en revisorsuppleant for et år.
Stk. 9.8. Ved flere kandidater end maksimalt antal angivne poster, som skal besættes gives taletid til 
kandidaterne.
Stk. 10. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal af antal gyldige, afgivne 
stemmer. 
Stk. 10.1. Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre mindst et medlem begærer skriftlig 
afstemning.

§5 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

a) bestyrelsen beslutter det ved flertal
b) mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til formanden eller to 

bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Ved Stk. 1.b. skal resten af bestyrelsen orienteres via e-mail, sms eller telefonopkald senest 7
dage efter ønsket er modtaget.
Stk. 3. Den begærede, ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter 
bestyrelsen er blevet orienteret om ønsket.
Stk. 4. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter bestyrelsen er blevet orienteret om ønsket.
Stk. 4.1. Dagsorden udsendes senest 10 dage før afholdelse.

§6 Bestyrelsen
 Stk. 1  Imellem generalforsamlingerne varetages den daglige drift af bestyrelsen, der er
ansvarlig overfor generalforsamlingen i alle forhold.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 poster: Formand, kasserer, tre menige
bestyrelsesmedlemmer samt første suppleant og anden suppleant.
Stk. 3. Suppleanterne har taleret, men kun stemmeret i prioriteret rækkefølge hvis andre
bestyrelsesmedlemmer er fraværende.
Stk. 4. Formanden indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet skal
der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal,
eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden skal der indkaldes til bestyrelsesmøde,
hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden, og
mødet afholdes da senest 14 dage derefter.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
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Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved flertal ekskludere et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen, hvis det
skønnes, at bestyrelsesmedlemmet ikke lever op til god skik for samarbejde. Ekskluderingen
forudsætter, at punktet for behandling af mistillid har fremgået af dagsordenen på et
bestyrelsesmøde, således at det pågældende bestyrelsesmedlem har haft en mulighed for, at
fremlægge sine synspunkter for bestyrelsen.
Stk. 8. Ved vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen indsupplere et andet medlem. Valget gælder
da frem til næste ordinære generalforsamling. I tilfælde af, at formandsposten bliver vakant,
skal bestyrelsen i stedet indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 28 dage efter at
vakancen er opstået, med punktet valg af formand på dagsordenen.
Stk. 9. Umiddelbart efter endt ordinær generalforsamling samles den nye bestyrelse, hvor 

a) der fastsættes en dato for det førstkommende bestyrelsesmøde senest 21 dage senere.
b) fordeles ansvarsområder eksempelvis deltagelse i udvalg

Stk. 10. Umyndige kan ikke bestride posten som formand, kasserer, revisor eller revisorsuppleant.
Stk. 10.1. Bestyrelsen må højst bestå af to bestyrelsesmedlemmer som er umyndige.
Stk. 10.2. Formand, kasserer eller revisor/revisorsuppleant må ikke være lovbestemt arveberettigede
eller have bopæl sammen med en lovbestemt arveberettiget.

§7 Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren i et integreret system til håndtering af regnskab og 
medlemsregister herefter benævnt systemet.
Stk. 4. Foreningens medlemsregister vedligeholdes af kassereren i systemet.
Stk. 5. Formanden og kasserer har fuld adgang til systemet. 
Stk. 5.1. Hvis teknisk muligt skal revisoren og resten af bestyrelsesmedlemmerne have kigge 
adgang til systemet. 
Stk. 6. Foreningen har foreningskonto som formand og kasserer hver især har individuel fuldmagt 
til.
Stk. 7. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 7.1. Regnskabet skal være klar til revidering senest 21 dage før afholdelse af ordinær 
generalforsamling.

§8 Hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere
myndigt bestyrelsesmedlem i forening. Mindst én af disse skal være bosiddende i Albertslund 
kommune.
Stk. 2 Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer (menige som bestyrelsesmedlemmer) nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, økonomiske som andre, der påhviler foreningen.
 
§9 Vedtægter
Stk. 1. Vedtægterne kan ændres med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en 
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
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Stk. 1.1. Vedtægtsændringen vedrørende opløsning af foreningen kan kun ændres efter samme 
regler som opløsning af foreningen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på medmindre, der er angivet en anden fremtidig dato eller betingelse for ikrafttræden. I så fald skal
sådanne betingede vedtægtsændringer oplyses på alle generalforsamlinger til og med den første 
generalforsamling, hvor de er gældende.
Stk. 3. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage ændringer i vedtægter og
andre af foreningens papirer af ren redaktionel karakter.

§10 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted på en af følgende måder:

a) en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning er eneste punkt og med 
mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmer.

b) på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 28 dages mellemrum, hvor 
foreningens opløsning er eneste punkt og med mindst 2/3 flertal af de fremmødte.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere relevante foreninger efter nærmere 
bestemmelser på generalforsamlingen for den endelige opløsning.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 1. marts 2017 samt de 
ekstraordinær generalforsamlinger 16. og 17. april 2017 med en betinget vedtægtsændring tilføjet 
19. april 2017.

Claus Agerskov
Formand

Bente Bak Brolev
Kasserer

Annette Agerskov
Bestyrelsemedlem

Vita Agerskov
Bestyrelsemedlem

Bjarne Poulsen
Bestyrelsemedlem
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