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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Kære medlem  

Torsdag den 20.08.2020 kl. 18.00 afholder FA 2000 ordinær generalforsamling i lokale 3 i 

Frederiksberg Hallerne, Jens Jessens Vej 20. 

OBS! 

Grundet Corona situationen vil der i år ikke være et efterfølgende arrangement med 

smørrebrødsspisning. Yderligere er det sådan, at jo færre vi er sammen, jo sikrere er det for os alle. 

Husk derfor kun at møde en forælder op pr stemmeberettiget fra ungdomsafdelingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget. 

4. Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant. 

5. Valg jfr. § 13, 2 revisorer. 

6. Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12. 

7. Forslag fra medlemmerne jfr. § 12. 

8. Forslag til kontingenter m.v. jfr. § 2. 

9. Eventuelt. 

 

Vedr. punkt 6 Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12 

Bestyrelsen fremlægger to forslag til vedtægtsændringer 

1) At udvide hovedbestyrelsen fra 5 til 6 bestyrelsesmedlemmer som vedrører ændringer i §8 

og § 13 

2) Ændring af kontingentopkrævning i Ungdom fra helårlig til halvårlig, som vedrører 

ændringer i § 2   

Se specifikation af forslag nederst i denne indkaldelse.  

 

Vedr. punkt 4 Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant 

Jan Busk (Formand), Liv Gish (Ungdomsrepræsentant) og Lilllian Wester-Andersen (Pige/dame 

repræsentant) genopstiller ikke. De har frivilligt valgt at stille deres mandat til rådighed for nye 

stærke kræfter.  

 

Afgående bestyrelse indstiller følgende medlemmer til valg til Bestyrelsen: 

• John Stevns genopstiller som Senior repræsentant 

• Kennie Larsen genopstiller, nu som Kasserer 

• Tommy Burmeister Madsen som Formand 

• Lars Kragh som Ungdomsrepræsentant 

• Steen Georg Brandt som Pige/dame repræsentant 

• Suppleant vælges på dagen. 

• Nicolai Baldorf som menigt medlem, såfremt bestyrelsens forslag om udvidelse af 

bestyrelsen vedtages på generalforsamlingen 

 

Der er bred opbakning i Ungdomsudvalget, Seniorudvalget og i den afgående Bestyrelse til denne 

bestyrelsessammensætning. 
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Foreningens vedtægter fremgår i fuld længde på vores hjemmeside: 

http://www.frederiksbergalliancen.dk/fa-2000/om-klubben/vedtaegter/ 

Bemærk at alle har taleret på generalforsamlingen men det er kun medlemmer i overensstemmelse 

med §7, der har stemmeret på generalforsamlingen: 

§ 7. 

Stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle aktive og passive medlemmer, der på dagen er 

fyldt 18 år, med undtagelse af medlemmer, der er i restance, og medlemmer, der ikke har været 

medlem i 6 måneder. 

For medlemmer under 18 år, der har været medlem i minimum 24 måneder, er én 

forældremyndighedsindehaver stemmeberettiget på medlemmets vegne. En 

forældremyndighedsindehaver har alene én stemme uanset antal børn. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i FA 2000 

 

Specifikation af vedtægtsændringer 

Forslag 1 

Hovedbestyrelsen foreslår at udvide hovedbestyrelsen med et menigt medlem og foreslår derfor 

følgende ændring i hhv. paragraf 8 og 13 

Oprindelig formulering: 

§ 8. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 1 suppleant, som alle deltager i bestyrelsens møder. 

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis ungdomsafdelingen, 

senior/gubbeafdelingen og dame/pigeafdelingen samt en suppleant. Bestyrelsesmøder afholdes, når 

formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 4 årlige møder. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og træffer beslutninger ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme som 2 stemmer. 

Der føres referat af forhandlingerne. Referatet skal i store træk give en oversigt over det, der er forhandlet 

og besluttet på mødet. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på efterfølgende møde. 

§ 13. 

Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der vælges og sammensættes således: 

Bestyrelse: 

Valgt lige år for 2 år:  

Formand  

Suppleant 

Valgt ulige år for 2 år: 

Kasserer 

Valgt for 1 år:  

Senior/Gubbe-leder  

Dame/Pige-leder 

Ungdomsleder 

http://www.frederiksbergalliancen.dk/
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Valgt for 1 år: 

2 interne revisorer 

Klubben tegnes af formanden eller kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen kan give klubbens kasserer fuldmagt til i økonomiske sammenhænge at tegne FA2000 

alene. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FA2000 dog af hele bestyrelsen 

Ny formulering: 

§ 8. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt 1 suppleant, som alle deltager i bestyrelsens møder. 

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis ungdomsafdelingen, 

senior/gubbeafdelingen og dame/pigeafdelingen, et menigt medlem samt en suppleant. Suppleanten har 

ikke stemmeret, hvis beslutninger kommer til afstemning i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes, når 

formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 4 årlige møder. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og træffer beslutninger ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme som 2 stemmer. 

Der føres referat af forhandlingerne. Referatet skal i store træk give en oversigt over det, der er forhandlet 

og besluttet på mødet. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på efterfølgende møde. 

§ 13. 

Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der vælges og sammensættes således: 

Bestyrelse: 

Valgt lige år for 2 år:  

Formand  

Suppleant 

Valgt ulige år for 2 år: 

Kasserer 

Valgt for 1 år:  

Senior/Gubbe-leder  

Dame/Pige-leder 

Ungdomsleder 

Menigt medlem 

Valgt for 1 år: 

2 interne revisorer 

Klubben tegnes af formanden eller kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen kan give klubbens kasserer fuldmagt til i økonomiske sammenhænge at tegne FA2000 

alene. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FA2000 dog af hele bestyrelsen 

Forslag 2 

I 2019 besluttede Hovedbestyrelsen at Ungdom skulle overgå til automatisk kontingentopkrævning 

gennem DBU’s system KlubOffice. Overgang til halvårlig kontingentbetaling vil lette de 

administrative arbejdsgange for administrationen og kasserer/bogholder funktionen i klubben fordi 

behovet for tilbagebetaling af kontingent mindskes. Online kontingentopkrævning muliggør halvårlig 

opkrævning uden ekstra administration. Bestyrelen foreslår derfor følgende ændring i paragraf 2.  

Oprindelig formulering: 

§ 2. 

Indmeldelse sker skriftligt til administrationen ved udfyldelse af foreningens officielle 

indmeldelsesblanket. 

http://www.frederiksbergalliancen.dk/
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Kontingentet betales forud og fastsættes for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen på den 

ordinære generalforsamling. 

Bidrag til evt. fonde fastsættes på samme måde som klub-kontingent. 

Det årlige fastsatte kontingent opkræves med halvdelen 1. februar og 1. august, undtaget er dog ungdom 

helårligt 1. februar, passive og gubber helårligt 15. februar. 

Ny formulering: 

§ 2. 

Indmeldelse sker skriftligt til administrationen ved udfyldelse af foreningens officielle 

indmeldelsesblanket. 

 

Kontingentet betales forud og fastsættes for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen på den 

ordinære generalforsamling. 

Bidrag til evt. fonde fastsættes på samme måde som klub-kontingent. 

Det årlige fastsatte kontingent opkræves med halvdelen 1. februar og 1. august, undtaget er dog passive i 

ungdom, passive i senior og gubber helårligt 15. februar. 
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