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§ 1. Klubbens navn og hjemsted 
Klubbens navn er Rugbyklubben Speed. Dens 

hjemsted er Tårnby Kommune. 

 
 

§ 2. Klubbens formål 
Klubbens formål er at samle interesserede til 

udøvelse af rugbysporten, samt udbrede kend-

skabet til samme sport. Andre aktiviteter kan 

optages. 

 
 

§ 3. Medlemsskab af 

organisationer 
Klubben er medlem af Dansk Rugby Union og er 

undergivet dennes love og bestemmelser. 

 

§ 4. Optagelse af medlemmer 
Klubben optager såvel aktive som passive med-

lemmer. Optagelse af medlemmer under 18 år 

kræver samtykke fra forældre/værge.  

Trænere i klubben skal være medlem af klubben. 
 

Enhver er fra optagelsen underkastet klubbens 

vedtægter og Dansk Rugby Unions love. Klubbens 

vedtægter fremgår af klubbens hjemmeside. 

 
 

§ 5. Kontingent 
Som medlem af Rugbyklubben Speed har 

man pligt til at betale kontingent. Trænere 

kan efter eget ønske fritages for kontin-

gent.  

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad 

gangen på den årlige generalforsamling. 

Medlemmer kan ansøge bestyrelsen om kon-

tingentnedsættelse under særlige forhold 

 
 

§ 6. Udmeldelse, eksklusion 
Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt 

til klubbens kasserer med mindst 14. dages varsel 

til den 1. i måneden. 
 

Når et medlem er kommet i kontingentrestance 

på over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 

8 dages skriftligt varsel, ekskludere vedkom-

mende. Ingen, der er udelukket på grund af kon-

tingentrestance, kan optages på ny som medlem 

af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld 

til klubben. 
 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, 

når særlige forhold giver anledning dertil. 

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 

mindst et flertal af samtlige bestyrelsesmedlem-

mer har stemt for eksklusionen. Vedkommende 

medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgø-

relse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, 

og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort 

på førstkommende ordinære generalforsamling.  



I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles 

på en generalforsamling, har vedkommende 

medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse, lige-

som han har adgang til denne med ret til at for-

svare sig. 
 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et 

særskilt punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion 

kræver samme majoritet, som er foreskrevet til 

ændring af klubbens love, jf. § 14. Et medlem, der 

er ekskluderet i henhold til en generalforsam-

lingsbeslutning, kan kun optages som medlem 

ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræ-

ver samme majoritet som foreskrevet til beslut-

ning om eksklusion. 
 

Enhver eksklusion kan appelleres til Dansk Rugby 

Union. 

 
 

§ 7. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen har med de ind-

skrænkninger, som disse vedtægter fo-

reskriver, den højeste myndighed i alle 

klubbens anliggender. 
 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes 

hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 

ugers varsel ved skriftlig meddelelse på klubbens 

hjemmeside. 
 

Dagsorden samt ekstrakt af regnskab bekendt-

gøres senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse på tilsvarende måde. 
 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen 

til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, se-

nest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der 

har været medlem af klubben i de sidste 3 må-

neder før generalforsamlingen, og som ikke er i 

kontingentrestance pr. 31/12. Stemmeret kan 

kun udøves ved personligt fremmøde. 

Kun medlemmer af Rugbyklubben Speed har ta-

leret. 

 
 

§ 8. Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for 

det forløbne år. 

3. Klubbens fremtidige arbejde. 

4. Forelæggelse af regnskab for det 

forløbne år til godkendelse. 

5. Forelæggelse af det kommende års 

budget. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Valg af bestyrelse i henhold til klubbens 

vedtægter. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 
 
 

§ 9. Ekstraordinær 

generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver 

tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 

mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede med-

lemmer skriftligt indgiver begæring herom til be-

styrelsen. 
 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 

afholdes senest 1 måned efter, at begæringen 

er fremsat over for bestyrelsen med oplysning 

om det emne, der ønskes behandlet. Dagsorde-

nen skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent. 

2. Det eller de emner som er årsag til indkal-

delsen.  

3. Eventuelt. 

 

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af 

dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. 

Ved ekstraordinær generalforsamling har 

man kun stemmeret, hvis man har betalt 

for sidste kontingentperiode. Stemmeret 

kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Kun medlemmer af Rugbyklubben Speed 

har taleret.  

 



 

§ 10. Generalforsamlingens 

ledelse mv. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke 

må være medlem af bestyrelsen, til at lede gene-

ralforsamlingen. 
 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved 

simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer af-

stemningsmåden. Dog skal, på begæring af blot 

et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg 

foregå skriftligt. Har generalforsamlingen truffet 

afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebrin-

ges på samme generalforsamling. 

 
 

§ 11. Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af: 

 

Formand (som skal være myndig) 

Kasserer (som skal være myndig) 

Sekretær 

Herreansvarlig  

Ungdomsansvarlig  

Kvindeansvarlig  

Klubhusansvarlig  

Kommunikationsansvarlig 

 

For at være valgbar til klubbens bestyrelse skal 

man være medlem af klubben efter samme regler 

som giver stemmeret til en generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer en næstformand (som 

skal være myndig) blandt menige bestyrelses-

medlemmer. 

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen. Genvalg kan finde sted. 

Formand, sekretær, ungdomsansvarlig, og kom-

munikationsansvarlig, afgår de lige år. 

Kasserer, herreansvarlig, kvindeansvarlig 

samt klubhusansvarlig afgår de ulige år. 

 
 

§ 12. Regnskab 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Driftsregnskab og status forelægges, forsy-

net med påtegning af revisorerne, den ordi-

nære generalforsamling til godkendelse. 

 

§ 13. Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 

år ad gangen, 2 kritiske revisorer og 1 revisor-

suppleant. 
 

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede 

regnskab og påse, at beholdningen er til stede. 

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. 

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til af 

efterse regnskab og beholdninger. 

 
 

§ 14. Vedtægtsændringer 
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver 

generalforsamling når mindst 1/3 af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget. 
 

Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, 

der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen in-

den 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en 

ny generalforsamling. Hvis også 2/3, af de på 

denne, afgivne stemmer er for forslaget, er dette 

vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberetti-

gede medlemmer, der er til stede. 

 
 

§ 15. Hæftelse og tegningsret 
Rugbyklubben Speed hæfter kun med klubbens 

egen formue. 

Rugbyklubben Speed kan optage bankkredit og 

lån til de formål der er nævnt i § 2. Beslutning 

herom træffes i enighed i bestyrelsen. 
 

Rugbyklubben Speed tegnes af formanden og kas-

sereren. For dispositioner over kr. 15.000,00 teg-

nes foreningen af formanden eller kassereren hver 

for sig i forening med et bestyrelsesmedlem.  

 
 

§ 16 Klubbens opløsning 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun 

tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. 

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 



halvdelen af klubbens stemmeberettigede med-

lemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse 

kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er 

for forslaget. 
 

Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, 

der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 

generalforsamling, hvor beslutning kan træffes 

med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket 

antal stemmeberettigede medlemmer, der er til 

stede. 
 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes 

bestemmelse om, hvorledes man skal forholde 

sig med foreningens formue, herunder fast 

ejendom og løsøre, dog således at simpelt 

stemmeflertal her er tilstrækkeligt. 
 

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, 

der er i behold tilfalde Dansk Rugby Union. 

./ 

Ovenstående vedtægter, er godkendt på den 

ekstraordinære generalforsamling den 2. april 

1971, med senere tilføjelser, senest den 24. ja-

nuar 1998 og ændringer den 28. januar 2000. 
 

Ændring af § 11 vedtaget på ekstraordinær 

generalforsamling den 24. februar 2004. 
 

Ændring af § 7 og § 8 vedtaget på gene-

ralforsamlingen den 26. januar 2007. 
 

Ændring af § 7 og $ 11 vedtaget på ekstraordinær 

generalforsamling den 3. maj 2012. 

Ændring af § 11 er vedtaget på generalforsamlin-

gen den 26. februar 2016 

Ændringer af §§ 4, 5, 6, 7, 10 og 11 er ved-

taget på ekstraordinær generalforsamling 

den 17. juni 2021. 

 
 

 


