
Vedtægter for støtteforeningen CLUB 100 

 

 

Navn 
§ 1 
 
Foreningens navn er ”CLUB 100”. 
 

Hjemsted 
§ 2 
 
Foreningen har hjemsted i Lystrup-Elsted-Elev, Aarhus Kommune. 
 

Formål 
§ 3 
 
Foreningens formål er at tilvejebringe økonomiske midler ved forskellige aktiviteter. 
Disse midler SKAL anvendes som støtte til hold- og klubarrangementer i ungdomsafdelingen i LIF-
fodbold, eller til indkøb af tøj/materialer. 
Støtten til tøj/materialer gives til de enkelte hold efter fremsendelse af skriftlig ansøgning til CLUB 
100´s bestyrelse. 
Bestyrelsen behandler ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde, og fremsender skriftlig 
redegørelse til pågældende hold/træner. 
Tøj SKAL altid påtrykkes CLUB 100´s logo. 
Der ydes støtte til 2. og lavere rangerende hold. Der kan endvidere ydes støtte til hold uanset niveau, 
til og med U12. 
Bestyrelsen har ret til ved godkendelse af ansøgning, at indkalkulere et nærmere angivet beløb som 
brugerbetaling. 
 

Medlemmer 
§ 4 
 
Som medlemmer af foreningen kan alle optages, der aktivt vil støtte arbejdet i henhold til formåls-
paragraffen. 
Medlemskab sker ved køb af medlemsnummer der fornyes hvert år. Der kan i alt kun være 100 med-
lemmer af foreningen, evt. udvidelse afgøres af generalforsamlingen. 
 

Kontingent 
§ 5 
 
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 



Generalforsamling 
§6 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. 
Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 21 dage før afholdelse, ved udsendelse af skriftlig 
meddelelse. 
Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

Dagsorden 
§7 
 
Dagsorden for generalforsamling skal mindst omfatte: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
Alle valgperioder er på 2 år. 
Beslutning om ændring af vedtægterne og andre beslutninger skal træffes med 2/3 flertal blandt de 
fremmødte. 
Der afholdes skriftlig afstemning, såfremt 1 medlem fremsætter ønske herom. 
 

Ekstraordinær generalforsamling 
§8 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 
25% af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen. 
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker efter de samme regler som for ordinær 
generalforsamling jf. § 6. 
 

Stemmeberettigelse 
§ 9 
 
Stemmeberettigede er alle medlemmer der ikke er i restance. 
 

  



Bestyrelse 
§ 10 
Bestyrelsen består af 5 personer: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan, efter behov, nedsætte udvalg og udpege medlemmer hertil. 
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
 

Regnskab 
§ 11 
 
Foreningens regnskabsår 1. marts til 28. februar. 
 

Hæftelse 
§ 12 
For foreningens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue. 
 

Opløsning 
§ 13 
 
Opløsning kan ikke ske før en støtteopgave er afsluttet. 
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer for denne. 
Ved opløsning tilfalder aktiverne ungdomsafdelingen i LIF-fodboldafdeling. 
 
 

 
 


