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1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 
 

1.1 Klubbens navn er: Hjørring Styrkesport. 
 
1.2 Klubbens formål er at udøve alle former for vægttræning, primært styrkeløft men også 

vægtløftning, og almen styrketræning i den udstrækning faciliteterne forefindes. 
 

1.3 Til fremme af formålet er klubben berettiget til at samarbejde med de hovedforbund, 
hvis sport er repræsenteret i klubben, bl.a. Dansk Styrkeløftforbund og her i gennem 
Dansk Idræts Forbund. 

 
2. MEDLEMMERNE 
 

2.1 Enhver over 15 år, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem. 
 
2.2 Al ophold i træningslokalet er på eget ansvar. 

 
2.3 Beskadiges inventaret som følge af forhold, der ikke kan betegnes som hændeligt uheld, 

slid eller ælde er medlemmet erstatningspligtigt. 
 

2.4 Såfremt et medlem er 1 måned eller mere bagud med betalingen af kontingent, kan 
vedkommende udelukkes af klubben. 

 
3. REGNSKABSÅR OG REVISION 

 
3.1 Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december i samme kalenderår. 
 
3.2 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. 

 
3.3 Årsregnskabet skal senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse fremsendes til 

kommunens Børne- og Kulturforvaltning. 
 

4. GENERALFORSAMLINGEN 
 

4.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og skal afholdes hvert år i januar 
kvartal. 

 
4.2 Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage forud. 

 
4.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidater der ønskes 

opstillet skal meddeles skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage forud for 
generalforsamlingens afholdelse. 

 
4.4 Alle klubbens månedsbetalende medlemmer har stemmeret. 
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4.5 Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a. indeholde: 
 

- Valg af dirigent 
- Formandens beretning 
- Regnskab ved kasseren 
- Indkomne forslag 
- Valg af bestyrelse 
- Evt. 

 
4.6 Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt det forlanges. 
 
4.7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, såfremt 1/3 af klubbens 

medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret krav derom, samt når et flertal i 
bestyrelsen ønsker dette. 

 
5. BESTYRELSEN 
 

5.1 Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt 
medlem. Desuden kan vælges 2 suppleanter. 

 
5.2 Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en 2-årig periode. På lige år vælges 3 personer og 

på ulige år vælges 2 personer. Bestyrelsen er berettiget til løbende at konstituere sig 
selv. 

 
5.3 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide skal den øvrige bestyrelse finde et nyt egnet 

medlem, såfremt der ikke allerede er fundet suppleanter. Er dette tilfældet gælder pkt. 
5.6. 

 
5.4 For at være valgbar til bestyrelsen kræves en minimums alder på 18 år samt mindst 6 

måneders sammenlagt medlemsskab af klubben i perioden 1. januar til 31. december i 
året forud for generalforsamlingens afholdelse. 

 
5.5 Indkommer der forslag til flere repræsentanter, end der skal vælges (jvf. paragraf 5 pkt. 

1) afholdes skriftlig afstemning mellem de foreslåede kandidater og afstemningen 
afgøres ved simpelt, relativt flertal (d.v.s. den kandidat, der har fået flest stemmer er 
valgt, uanset hvor mange stemmer vedkommende har fået, blot han/hun har fået flere 
stemmer end alle andre). I tilfælde af stemmelighed afgøres valget mellem 2 eller flere 
kandidater ved lodtrækning. 

 
5.6 De kandidater, som ikke har opnået valg, udgør bestyrelsens suppleanter i den 

rækkefølge, hvori de har modtaget flest stemmer, og suppleanterne indtræder i denne 
rækkefølge for de bestyrelsesmedlemmer, som afgår i utide men ikke nødvendigvis på 
samme poster som de afgåede. 

 
5.7 I forhold til trediemand, forpligtes klubben ved underskrift af bestyrelsens formand og 2 

bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsens medlemmer kan ikke drages personligt 
til ansvar for trufne beslutninger. 
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6. ØVRIGT 
 

6.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året. Møderne indkaldes af formanden 
eller hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 

 
6.2 Bestyrelsen fastsætter til enhver tid kontingentet og i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 
6.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger personale og træffer aftale om lønninger og 

ansættelsesvilkår. 
 

6.4 Bestyrelsen kan på intet tidspunkt drages til ansvar for tilskadekomst, bortkomst eller 
tyveri af medlemmernes ejendele. 

 
6.5 Reduktion af kontingentet kan kun forekomme såfremt grunden dertil er meddelt 

bestyrelsen før indbetalingen af kontingentet har fundet sted. D.v.s. at evt. ønsker om 
tilbagebetaling af eller reduktion i kontingentet p.g.a. pludselig sygdom, periodisk 
afholdelse af ferie, udmeldelse af klubben eller lign. ikke kan imødekommes. 

 
6.6 Indmeldelse sker på de af bestyrelsen udstedte medlemskort. Udmeldelse sker 

automatisk ved ophør af den månedlige medlemsbetaling. 
 

6.7 Bestyrelsen kan ikke sælge, bortgive eller på anden vis afskaffe træningsudstyr. Det 
gælder for alt udstyr som kan bruges til træning. Såfremt bestyrelsen ønsker at afskaffe 
udstyr skal der ved generalforsamling findes flertal mellem de fremmødte. 

 
6.8 I forlængelse af 6.7: Det samme gælder omkring udstyr som er defekt. 

Generalforsamlingens fremmødte skal bestemme om udstyret skal forsøges repareret, 
genanskaffes eller afskaffes helt. Hvis generalforsamlingen ønsker udstyret repareret 
eller genanskaffet er det ikke nødvendigvis bestyrelsen som skal forestå reparationen og 
der må forventes hjælp fra de medlemmer som ønsker udstyret repareret.   

 
6.9 I forlængelse af 6.7 og 6.8: Bestyrelsen træffer selv beslutning om salg eller 

bortskaffelse af inventar, som ikke vedrører træningsudstyr. Eksempler kan være 
kontorstole, nøglesystemer, skabe, rengøringsartikler mv. 

 
6.10 Bestyrelsen må ikke sælge, bortgive eller på anden vis afskaffe medaljer, pokaler eller 

historiske artikler såsom billeder, avisartikler eller lignende som vedrører HSS´s 
historie. Bestyrelsen er forpligtet til at bevare disse genstande så længe klubben 
eksisterer.   

 
7. OPLØSNING AF KLUBBEN 
 

7.1 Klubben kan ikke opløses, dersom 5 medlemmer ønsker den opretholdt. 
 
7.2 I tilfælde af opløsning tilfalder de af andre klubber og forbund udlånte materialer igen 

de egentlige ejere. 
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7.3 Ved opløsning af klubben opgøres boet således, at evt. gæld udlignes ved salg af 
klubbens inventar, indtil gælden er indfriet. 

 
7.4 Generalforsamlingen, der vedtager opløsningen, vedtager fordelingen af resterende 

inventar. 
 

7.5 Et evt. overskud, efter opfyldelse af pkt. 7.1. til 7.4., overdrages til Dansk Styrkeløft 
Forbund. 

 
8. VEDTÆGTER 
 

8.1 Ændring af vedtægter skal ske på generalforsamlinger, såfremt 2/3 af de fremmødte 
stemmer der for. 

 
 


