
MØNS FODBOLD KLUB 

VEDTÆGTER 

§ 1. Foreningens navn er Møns Fodbold Klub, tidligere Stege-Lendemark Idrætsforening, som oprindelig 
blev stiftet 5/2 1964. Møns FK´s hjemsted er Vordingborg kommune. 

Tidligere har Old Boys afdelingen været en underafdeling i Møns FK, men grundet spillermangel blev det 
på denne afdelings generalforsamling 29/4 2015 vedtaget, at denne del af Møns FK sættes i bero. Old 
Boys afdelingens formue på 4000,00 overføres til Møns FK med den bemærkning, at Møns FK er 
forpligtet til at yde 4000,00 kr. til evt. genopstart af en underafdeling af Møns FK. 

Tidligere har Møns FK´s forældreforening været en selvstændig forening med det formål at støtte 
ungdomsarbejde i Møns FK. Grundet vanskelige vilkår for forældreforeningens arbejde har denne 
forening på generalforsamling den 25.2. 2020 vedtaget, at foreningen Forældreforeningen Møns Fodbold 
Klub sættes i bero. Foreningens formue overføres til Møns FK med de bemærkninger, at Møns FK 
bestyrelse skal anvende formuen udelukkende til ungdomsholdene til stævne og rejseaktivitet. Møns FK 
er samtidig forpligtet til at yde økonomisk støtte til evt. genopstart af Forældreforeningen Møns Fodbold 
Klub såfremt tiderne ændre sig til fordel for den form for klubindsats. Forpligtelsen til genopstart sættes 
indledningsvis til 5000,00 kr. og kan øges efter forhandling”.  

 § 2. Møns FK´s formål er at dyrke fodbold og skabe de bedst mulige rammer for Møns FK ´s fortsatte 
udvikling. Som værdigrundlag har klubben – Kultur, Engagement, Respekt, Udvikling og Glæde. 

§ 3. Møns FK står som medlem af Dansk Idræts Forbund (DIF) gennem det herunder hørende 
specialforbund – Dansk Boldspil Union (DBU), hvor Møns FK tilhører afdelingen DBU Sjælland.  Møns FK 
er desuden medlem af organisationen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og derved også 
underkastet denne organisations vedtægter og love. 

§ 4. Enhver kan optages som medlem af Møns FK ved henvendelse til den til enhver tid fungerende 
bestyrelse, dog kan bestyrelsen, om den finder gyldig grund dertil, nægte optagelse, og kun et flertal af 
mindst ¾ af de på en generalforsamling afgivne stemmer kan i sådanne tilfælde træffe anden 
bestemmelse.  Aktive medlemmer skal opfylde de for Møns FK tilknyttede forbundsbetingelser for 
optagelse (DBU og DGI). Indsigelse mod et medlems optagelse eller medlemskab skal rettes skriftligt til 
formanden. Udmeldelse til kassereren med mindst 14 dages varsel. Medlemmer er pligtige til at 
overholde Møns FK´s vedtægter og forskrifter. For Møns FK og eventuelle underafdelinger hæfter alene 
klubbens formue.  

§ 5. Kontingentsatserne for aktive seniorer, aktiv ungdom under 18 år, støttemedlemmer og passive 
medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer har ret til at deltage i Møns FK ´s fester og 
sammenkomster. Bestyrelsen er bemyndiget til at yde moderation i kontingentet ved langvarig sygdom, 
arbejdsløshed, uddannelse, værnepligt m.v. Kontingent opkræves af kassereren. Står et medlem med 3 
mdr. kontingentrestance, kan medlemmet slettes og kun indtræde i Møns FK mod at betale sin gæld. 
Kassereren fører regnskabet og aflægger dette for Møns FK´s generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig 
for Møns FK´s midler. 

Aktive medlemmer betaler kontingent ud fra bestyrelsens beslutninger om opkrævningsterminer som 
både skal være forenelige med Møns FK ´s økonomiske og sportslige dispositioner. Kontingent 
opkrævning kan opdeles i forskellige områder som f.eks. udendørs og indendørs.  



§ 5 - fortsat 

Passive og støttemedlemmer betaler én gang årligt. Har Møns FK øgede ekstraudgifter, ud over det 
normale, opkræves ekstra kontingent eller særligt træningsbidrag. Kassereren fører medlemskartotek 
samt specificeret regnskab over Møns FK´s indtægter og udgifter. Bestyrelsen drager omsorg for at Møns 
FK administreres på en sund og økonomisk forsvarlig måde.  

§ 6. 1.  Møns FK ledes af en bestyrelse bestående af otte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant. 
Såfremt suppleantposten ikke kan besættes umiddelbart på generalforsamlingen kan denne plads være 
vakant indtil bestyrelsen træffer aftale med interesseret person.   

Et hvert valgt bestyrelsesmedlem, anses derigennem automatisk for at være medlem af Møns FK.    

§ 6.2. Bestyrelsen besætter pladserne i udvalgene – Fysisk ramme, Sportslig aktivitet, Arrangementer, 
Økonomi og HR og hjemmeside. Alle udvalg skal besættes. Se § 8.  Der skal udarbejdes retningslinje af 
bestyrelsen for udvalgenes selvbestemmelse og handleområde. Bestyrelsespersonerne skal fungere som 
det samlende led i de enkelte udvalg og sikre, at der føres protokol over beslutninger. 
Bestyrelsespersonerne skal sikre at formanden og / eller den samlede bestyrelse involveres, hvor der er 
tale om væsentlige økonomiske beslutninger eller driftsforhold der gør, at der er behov for bestyrelsens 
mandat. Der kan optræde mere end ét bestyrelsesrepræsentant pr. udvalg. Formanden kan ikke sidde i 
et enkelt udvalg, men skal være bredt involveret.  

§ 6.3. Bestyrelsen forpligtes til at få et passende antal repræsentanter involveret i de enkelte udvalg. De 
adspurgte repræsentanter til udvalgene er ikke valgte, men kan sidde i udvalgene i år, eller kan være 
hyret for løsning af enkelt opgaver. Det vigtigste er at få en bred repræsentation til gavn for Møns FK´s 
arbejde.  

§ 6.4. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer udgør to år og halvdelen afgår på skift. Suppleanten er på 
valg hvert år. 

§ 6.5. Hvor bestyrelsen skal træffe beslutninger træffes det ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Hvor bestyrelsen har særskilte møder ledes mødet af 
formanden eller næstformanden.  

§ 6.6. Hvor intet er foreskrevet i vedtægterne, er det bestyrelsen der er bemyndiget til at træffe de 
fornødne afgørelser. Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til med virkning for Møns FK´s medlemmer at 
udstede ordensbestemmelser, reglementer m.v. samt til at optage de til driften af Møns FK eventuelle 
nødvendige lån.  

 Enhver henvendelse fra Møns FK til kommunale myndigheder skal ske gennem bestyrelsen eller via 
bestyrelsens uddelegering til et af arbejdsudvalgene.  

§ 7. Under idrætsudøvelsen skal der altid være en leder tilstede. Arrangementer som bestyrelsen har 
uddelegeret skal kun forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvor udvalget er anmodet herom.  

§ 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel i de 
lokale blade af bestyrelsen. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Forslag til dagsorden indsendes i 
anbefalet brev eller mail, således, at det er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er Møns FK´s højeste myndighed, og den træffer afgørelser ved simpel 
stemmeflerhed, dog skal ved vedtægtsændring 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Stemmeret  



§ 8 - fortsat 

har alle aktive og støttemedlemmer over 15 år, der har været medlem i Møns FK i mindst 3 måneder, og 
som er tilstede på generalforsamlingen. På ordinær generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af 
dirigent, 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Indkomne 
forslag. 5. Valg af – Ulige år vælges 4 medlemmer, og lige år vælges 4 medlemmer. 

 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer 
og afgør fordelingen af udvalgsposter – FYSISK RAMME: Bl.a.  Klubhus, stadion, baner, kiosk.  SPORTSLIG 
AKTIVITET: Bl.a. Turnering, trænere, holdledere, dommere, træningstider, modtagelse af spillere, 
holdudvalg, træningslejre, nye hvervnings tiltag. ARRANGEMENTER: Bl.a. Loppemarked, 
kræmmermarked, julestævne, fastelavnsstævne, St. bededags cup, reklameskilte, OK kort, 
flagopsætning, store stadiondage, hjælperfest, stafet for livet, halbal, sponsorpleje, sponsoransvarlig. 
ØKONOMI: Bl.a.  Budget, regnskab, budgetkontrol, kontingent, kommunetilskud. HR og HJEMMESIDER:  
Bl.a. Medlems hvervning, medlems orientering, hvervning af hjælpere, kurser, face book, hjemmeside.  

Valg af suppleant (på valg hvert år). To revisorer – afgår på skift. Én revisorsuppleant (på valg hvert år). 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, 
eller når mindst et udvalg jf. udvalgsgrupperingen i § 6 samt 10 aktive medlemmer fremsætter ønske 
herom til formanden med angivelse af dagsorden. Der indkaldes til afholdelse af den ekstra ordinære 
generalforsamling af bestyrelsen inden én måned fra begæringens modtagelse.  

§ 10. Møns FK har følgende emblemer – 1. Klub-emblem. 2. Æresmål. Æresnål tildeles af bestyrelsen til 
medlemmer, der igennem et arbejde inden for Møns FK har gjort sig fortjent hertil.  

§ 11. Overtræder et medlem Møns FK´s vedtægter eller de bestyrelsens givne forskrifter, eller udviser 
pågældende privat eller inden for Møns FK´s regi en opførsel eller adfærd, der gør pågældende uværdig 
til fortsat at stå som medlem, kan bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere 
pågældende. I mindre graverende tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at idømme pågældende 
karantæne i indtil ét år efter samråd med det sportslige udvalg.  

§ 12. Foreningen Møns FK kan kun opløses, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer på en 
generalforsamling stemmer herfor. Hvis ¾ af medlemmerne ikke giver møde på generalforsamlingen 
sammenkaldes til en ny generalforsamling, og her kan ¾ af de fremmødte medlemmer varetage 
opløsning af Møns FK. Ved opløsning træffes afgørelse om fordeling af Møns FK´s samtlige aktiver. 
Klubhus, grund og lysanlæg ejes af Møns FK. Eventuelle underafdelinger har gratis brugsret til disse 
faciliteter 

Stege, februar 2020 på Møns FK ´ s vegne – Bestyrelsen.  


