
VEDTÆGTER FORSAS SKI CLUB, DENMARK 
  

SSAASS  SSkkii  CClluubb,,  DDeennmmaarrkk  VVEEDDTTÆÆGGTTEERR  SSiiddee  11  aaff  44  

  

ÆÆnnddrreett  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  ddeenn  1100..  mmaarrttss  22001155  

  

  

§§  11..  

  

KKlluubbbbeennss  ffoorrmmååll  oogg  nnaavvnn..  

KKlluubbbbeennss  nnaavvnn  eerr  SSAASS  SSkkii  CClluubb,,  DDeennmmaarrkk**..  SSAASS  SSkkii  CClluubb,,  DDeennmmaarrkk,,  bblleevv  ssttiifftteett  ddeenn  

1122..  JJaannuuaarr  11997788..  

  

DDeett  eerr  kklluubbbbeennss  ffoorrmmååll,,  aatt  ffrreemmmmee  sskkiissppoorrtteenn  iinnddeennffoorr  SSAASS  oogg  aassssoocciieerreeddee  sseellsskkaabbeerr..  

KKlluubbbbeenn  sskkaall  ssaammaarrbbeejjddee  mmeedd  ddee  ttiillssvvaarreennddee  sseekkttiioonneerr  ii  NNoorrggee  oogg  SSvveerriiggee..  

  

§§  22..  

  

MMeeddlleemmsskkaabb..  

SSoomm  oorrddiinnæærrtt  mmeeddlleemm  kkaann  ooppttaaggeess  eennhhvveerr  SSAASS  aannssaatt,,  ddeennnneess  ææggtteeffæællllee  oogg  bbøørrnn..  DDeett  

ssaammmmee  eerr  ggæællddeennddee  ffoorr  aassssoocciieerreeddee  sseellsskkaabbeerr..  AAllllee  sskkaall  vvæærree  mmeeddlleemm  aaff  SSAASS--

KKlluubbbbeenn..  DDeerruuddoovveerr  eerr  ddeett  ttiillllaaddtt  aatt  hhaavvee  2255%%  aaff  ddeett  ttoottaallee  mmeeddlleemmss  aannttaall,,  ssoomm  iikkkkee  

SSAASS--aannssaattttee  mmeeddlleemmmmeerr..  EEkksstteerrnnee  mmeeddlleemmmmeerr  sskkaall  ooggssåå  vvæærree  mmeeddlleemm  aaff  SSAASS--

KKlluubbbbeenn..  

MMeeddlleemmsskkaabb  eerr  ddeerr  ttrree  kkaatteeggoorriieerr::  

11))..  JJuunniioorr  ttiill  oogg  mmeedd  ddeett  ffyyllddttee  1144..  åårr  ——    kkoonnttiinnggeenntt  5500%%,,  **  

22))..  SSeenniioorreerr  ffrraa  ddeett  ffyyllddttee  1155..  ÅÅrr  ––  ffuulldd  kkoonnttiinnggeenntt  **  

33))..  ÆÆrreessmmeeddlleemm,,  ddeerr  eerr  kkoonnttiinnggeenntt  ffrrii..    ÆÆrreessmmeeddlleemm  uuddppeeggeess  aaff  bbeessttyyrreellsseenn,,  nnåårr  

ddeennnnee  ffiinnddeerr  ddeett  bbeerreettttiiggeett..  

  

§§  33..  

  

KKoonnttiinnggeenntt..  

KKoonnttiinnggeenntteett  ffaassttssæætttteess  ppåå  ddeenn  oorrddiinnæærree  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg..  KKoonnttiinnggeenntteett  bbeettaalleess  

ffoorruudd  vveedd  ffrraaddrraagg  ii  lløønnuudd--bbeettaalliinnggeenn  vviiaa  lløønnnniinnggss--  oogg  ggaaggeekkoonnttoorr..  

  

§§  44..  

  

RReeggnnsskkaabb..  

SSeekkttiioonneennss  rreeggnnsskkaabbssåårr  fføøllggeerr  SSAASS--KKlluubbbbeennss..  BBeessttyyrreellsseenn  eerr  oovveerrffoorr  SSAASS--KKlluubbbbeennss  

kkaasssseerreerr  aannssvvaarrlliigg  ffoorr  aallllee  iinnddttææggtteerr  oogg  uuddggiifftteerr  ii  sseekkttiioonneenn..  

SSeekkttiioonneenn  eerr  ii  øøvvrriiggtt  øøkkoonnoommiisskk  lliiggee--ssttiilllleett  mmeedd  SSAASS--kklluubbbbeennss  øøvvrriiggee  sseekk--ttiioonneerr..  

  

§§  55..  

  

BBeessttyyrreellsseennss  aarrbbeejjddee..  

TTeeggnniinnggssrreett::  

SSAASS  SSkkii  CClluubb,,  DDeennmmaarrkk,,  tteeggnneess  aaff  ffoorrmmaanndd  oogg  kkaasssseerreerr..  KKuunn  ffoorrmmaanndd  oogg  kkaasssseerreerr  kkaann  

ii  ffæælllleesssskkaabb  ggooddkkeennddee  uuddggiifftteerr..  

ØØvvrriiggee  aannssvvaarrssoommrrååddeerr::  

11..  KKoonnttaakktt  mmeedd  SSAASS--KKlluubbbbeenn..  

22..  KKoonnttaakktt  mmeedd  eevveennttuueelltt  aannddrree  kklluubbbbeerr..  



VEDTÆGTER FORSAS SKI CLUB, DENMARK 
  

SSAASS  SSkkii  CClluubb,,  DDeennmmaarrkk  VVEEDDTTÆÆGGTTEERR  SSiiddee  22  aaff  44  

33..  AAffhhoollddeellssee  aaff  bbeessttyyrreellsseess--mmøøddeerr..  

44..  IInnffoorrmmaattiioonn  ttiill  mmeeddlleemmmmeerrnnee..  

55..  ØØkkoonnoommii  oogg  bbuuddggeettooppfføøllggnniinngg..  

66..  KKoooorrddiinneerree  ssaammtt  aassssiisstteerree  vveedd  ddiivveerrssee  ttrræænniinnggssttuurree..  

77..  MMooddttaaggeellssee  aaff  nnyyee  mmeeddlleemmmmeerr  ssaammtt  iinnffoorrmmaattiioonn//--uuddlleevveerriinngg  aaff  vveeddttææggtteerr  

mmeedd  mmeerree,,  hheerruunnddeerr  ooggssåå  iinnffoorrmmaattiioonn  oomm  SSAASS--KKlluubbbbeenn..  

  

  

§§  66..  

  

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg..  

OOrrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  aaffhhoollddeess  eenn  ggaanngg  åårrlliiggtt  iinnddeenn  SSAASS--KKlluubbbbeennss  åårrlliiggee  

ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg..  MMeedd  fføøllggeennddee  ddaaggss--oorrddeenn::  

  

11..  VVaallgg  aaff  ddiirriiggeenntt  oogg  rreeffeerreenntt..  

22..  FFoorrmmaannddeennss  bbeerreettnniinngg..  

33..  RReeggnnsskkaabb..  

44..  BBuuddggeett..  

55..  KKoonnttiinnggeenntt..  

66..  BBeehhaannddlliinngg  aaff  iinnddkkoommnnee  ffoorrssllaagg..  

77..  VVaallgg  aaff  bbeessttyyrreellssee..  

88..  VVaallgg  aaff  ttoo  rreevviissoorreerr  oogg  eenn  rreevviissoorr  ssuupppplleeaanntt..  

99..  EEvveennttuueelltt..  

  

EEnnhhvveerr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  iinnddkkaallddeess  mmeedd  mmiinnddsstt  2200  ddaaggeess  vvaarrsseell..  

  

FFoorrssllaagg  ddeerr  øønnsskkeess  bbeehhaannddlleett  ppåå  eenn  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg,,  sskkaall  vvæærree  bbeessttyyrreell--sseenn  ii  hhæænnddee  

sseenneesstt  1177  ddaaggee  fføørr  ggeennee--rraallffoorrssaammlliinnggeennss  aaffhhoollddeellssee..  DDoogg  sskkaall  ffoorrssllaagg  ttiill  

vveeddttææggttssæænnddrriinnggeerr  vvæærree  bbeessttyyrreellsseenn  ii  hhæænnddee  sseenneesstt  ddeenn  3311..  ddeecceemmbbeerr..  

  

BBeessttyyrreellsseenn  sskkaall  aannfføørree  ii  iinnddkkaallddeellsseenn  ttiill  kkoommmmeennddee  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg,,  hhvviillkkee  

ppaarraaggrraaffffeerr  ii  vveeddttææggtteerrnnee,,  ddeerr  øønnsskkeess  æænnddrreett,,  oogg  sskkaall  ii  øøvvrriiggtt  ggiivvee  iinnddssttiilllliinngg  oomm  

ffoorrssllaaggeett  ttiill  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  

  

TTiill  æænnddrriinngg  aaff  vveeddttææggtteerrnnee  ppåå  eenn  oorrddiinnæærr,,  ssååvveell  ssoomm  eenn  eekkssttrraaoorrddiinnæærr  

ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  kkrræævveess,,  aatt  mmiinnddsstt  22//33  aaff  ddee  sstteemmmmee  aaffggiivveennddeess  aannttaall,,  sstteemmmmeerr  ffoorr..  

OOpplløøssnniinngg  aaff  sseekkttiioonneenn  kkrræævveerr  22//33  aaff  ddee  sstteemmmmee  aaffggiivveennddeess  aannttaall..  DDiissssee  22//33  sskkaall  ddoogg  

uuddggøørree  mmiinnddsstt  11//33  aaff  sseekkttiioo--nneennss  mmeeddlleemmssaannttaall..  

  

EEtt  mmeeddlleemm  kkaann  aaffggiivvee  sstteemmmmee  ffoorr  eett  aannddeett  mmeeddlleemm  mmeedd  ddeennnneess  sskkrriiffttlliiggee  ffuullddmmaaggtt..  

IInntteett  mmeeddlleemm  mmåå  ddoogg  bbeennyyttttee  mmeerree  eenndd  eeeenn  ffuullddmmaaggtt..  

  

EEkkssttrraaoorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  aaffhhooll--ddeess  eefftteerr  bbeessttyyrreellsseennss  sskkøønn,,  eelllleerr  nnåårr  mmiinnddsstt  

1100%%  aaff  mmeeddlleemmmmeerrnnee  sskkrriiffttlliiggtt  aannmmooddeerr  bbeessttyyrreellsseenn  hheerroomm,,  mmeedd  aannggiivveellssee  aaff  

ddaaggssoorrddeenn..  

  

§§  77..  

  

SStteemmmmeerreett  oogg  VVaallgg..  



VEDTÆGTER FORSAS SKI CLUB, DENMARK 
  

SSAASS  SSkkii  CClluubb,,  DDeennmmaarrkk  VVEEDDTTÆÆGGTTEERR  SSiiddee  33  aaff  44  

HHvveerrtt  mmeeddlleemm  ddeerr  bbeettaalleerr  ffuullddtt  kkoonnttiinnggeenntt  oogg  æærreessmmeeddlleemmmmeerr  hhaarr  sstteemmmmeerreett..  AAllllee  

mmeeddlleemmmmeerr  aaff  sseekk--ttiioonneenn,,  aannssaatt  ii  SSAASS  eelllleerr  aassssoocciieerreeddee  sseellsskkaabbeerr,,  kkaann  ooppssttiillllee  ttiill  vvaallgg..  

VVaallgg  sskkaall  ffoorreeggåå  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  eefftteerr  nneeddeennssttååeennddee  rreegglleerr::  

BBeessttyyrreellsseessppoosstteerr  VVaallgg      åårr  

FFoorrmmaanndd    UUlliiggee  åårr  

NNææssttffoorrmmaanndd    LLiiggee    åårr  

KKaasssseerreerr    LLiiggee    åårr  

SSeekkrreettæærr    UUlliiggee  åårr  

BBeessttyyrreellsseessmmeeddlleemm  UUlliiggee  åårr  

BBeessttyyrreellsseessmmeeddlleemm  LLiiggee    åårr**  

SSuupppplleeaanntt    LLiiggee    åårr  

  

  

  

BBeessttyyrreellsseenn  vvæællggeess  ffoorr  ttoo  åårr  aaff  ggaannggeenn..  

VVeedd  sstteemmmmeelliigghheedd  eerr  ffoorrmmaannddeennss  sstteemmmmee  aaffggøørreennddee**..  

BBeessttyyrreellsseenn  oogg  ssuupppplleeaanntteenn  kkoonnssttiittuueerreerr  ssiigg  sseellvv  mmeedd  hheennssyynn  ttiill  ffoorrddeelliinngg  aaff  

aarrbbeejjddssooppggaavveerr,,  bbll..aa  hhoollddlleeddeerr  ffoorr  aallppiinn--oogg  llaannggrreennddsshhoolldd..  SSuupppplleeaanntt  ddeellttaaggeerr  ii  

bbeessttyyrreellsseessmmøøddeerrnnee,,  mmeenn  hhaarr  iinnggeenn  sstteemmmmeerreett..  

  

§§  88..  

  

TTiillkknnyyttnniinngg  ttiill  SSAASS--kklluubbbbeenn..  

MMeeddlleemmmmeerr  aaff  SSAASS--kklluubbbbeennss  bbeessttyyrreellssee  hhaarr  aaddggaanngg  ttiill  aallllee  sseekkttiioonneennss  mmøøddeerr  mmeedd  

ttaallee  rreett,,  mmeenn  iikkkkee  sstteemmmmeerreett..  

SSååffrreemmtt  ddeett  vveeddttaaggeess  aatt  oopplløøssee  sseekkttiioonneenn,,  sskkaall  ddeennnneess  ffoorrmmuuee  oogg  aannddrree  aakkttiivveerr  

ttiillffaallddee  SSAASS--kklluubbbbeenn,,  eefftteerr  aallllee  sseekkttiioonneennss  ffoorrpplliiggtteellsseerr  eerr  aaffvviikklleett..  

AAllllee  mmøøddeerr  oogg  aarrrraannggeemmeenntteerr  sskkaall  mmeeddddeelleess  SSAASS--kklluubbbbeenn..  

  

§§  99..  

  

OOppttaaggeellssee..  

OOppttaaggeellssee  ii  sseekkttiioonneenn,,  sskkaall  sskkee  vveedd  sskkrriiffttlliigg  hheennvveennddeellssee  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn..  VVeedd  ooppttaaggeellssee  

bbeettaalleess  eett  bbeelløøbb  ssvvaarreennddee  ttiill  eett  åårrss  kkoonnttiinnggeenntt..**  

  

§§  1100..  

  

UUddmmeellddeellssee..  

UUddmmeellddeellssee  aaff  sseekkttiioonneenn,,  kkaann  sskkee,,  vveedd  sskkrriiffttlliigg  hheennvveennddeellssee  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn..  

UUddmmeellddeellsseenn  sskkeerr  ssåålleeddeess  ffrraa  mmåånneeddeenn  uuddøøbb  pplluuss  eenn  mmåånneedd..**  

  

  

  

FFoorreellaaggtt  oogg  vveeddttaaggeett  ppåå  oorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  2233..  ffeebbrruuaarr  11999999,,  eefftteerr  ffoorruudd  

ggooddkkeennddeellssee  aaff  ffoorrmmaanndd  ffoorr  SSAASS--KKlluubbbbeenn,,  VVaalltthheerr  JJøørrggeennsseenn..  

  

**  §§  77  æænnddrreett  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  99..  ffeebbrruuaarr  22000000..  

  

**  §§  11  æænnddrreett  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn1133..  ffeebbrruuaarr  22000011..  



VEDTÆGTER FORSAS SKI CLUB, DENMARK 
  

SSAASS  SSkkii  CClluubb,,  DDeennmmaarrkk  VVEEDDTTÆÆGGTTEERR  SSiiddee  44  aaff  44  

  

**  §§  1100  æænnddrreett  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  66..  ffeebbrruuaarr  22000022..  

  

**  §§  22  ++  99  ++  1100  æænnddrreett  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  ddeenn    1177..  ffeebbrruuaarr  22000099  


