
Vedtægter   Manchester   City   Supporters   Club   Scandinavian   Branch   -   Denmark  
 
§   1   Foreningens   navn  
 
Foreningens   navn   er   Manchester   City   Supporters   Club   Scandinavian   Branch   -   Denmark  
 
§   2   Formål  
 
Samle   personer   med   interesse   for   Manchester   City   og   fremme   deres   interesser   i  
fodboldklubben   Manchester   City.  
 
Fungere   som   filial   af   den   Skandinaviske   Supporters   Club   til   Manchester   City,   som   styres   fra  
Norge.  
 
§   3   Hjemsted  
 
Foreningens   hjemsted   er   Aarhus  
 
§   4   Medlemmer  
 
Alle,   som   ønsker   det,   kan   tegne   medlemskab   af   foreningen  
 
§   5   Eksklusion  
 
Bestyrelse   er   bemyndiget   til   at   foretage   de   eksklusioner,   som   de   vurderer   er   absolut  
nødvendige.   Eksklusion   kan   kun   ske   med   100%   enighed   i   bestyrelsen.   Samtidig   har   det  
medlem,   der   bliver   ekskluderet,   ret   til   at   få   sin   eksklusion   drøftet   på   den   næste  
generalforsamling,   hvor   alle   medlemmer   kan   forholde   sig   til   beslutningen.   Hvis  
generalforsamlingen   er   uenig   i   bestyrelsens   beslutning,   kan   det   ekskluderede   medlem   blive  
medlem   af   foreningen   igen.  
 
§   6   Kontingent  
 
Kontingentet   fastsættes   på   generalforsamlingen   og   betales   forud   for   sæsonen.   
 
Medlemmer   som   skylder   kontingent   for   mere   end   et   år,   har   ikke   stemmeret   eller   andre  
rettigheder   og   kan   af   bestyrelsen   udelukkes   som   medlem.   Udelukkes   et   medlem   kan   det  
ikke   blive   optaget   igen   uden   at   det   skyldige   kontingent   er   betalt.  
 
§   7   Generalforsamling  
 
Generalforsamlingen,   som   afholdes   hvert   år   i   juli   måned   er   foreningens   øverste   myndighed.  
 
Generalforsamlingen   indkaldes   af   bestyrelsen   med   mindst   1   måneds   varsel   direkte   til  
medlemmerne.   Emner,   som   skal   behandles   på   generalforsamlingen,   skal   være   bestyrelsen   i  
hænde   senest   2   uger   før   generalforsamlingen.   Dagsorden   skal   være   tilgængelig   for  
medlemmerne   senest   1   uge   før   generalforsamlingen.  
Generalforsamling   kan   gennemføres   digitalt   (online),   hvis   bestyrelsen   beslutter   dette.  



 
Alle   medlemmer   har   adgang   til   generalforsamlingen.   Generalforsamling   kan   invitere   andre  
personer   eller   medier   til   generalforsamlingen.  
 
Generalforsamlingen   er   beslutningsdygtig   ud   fra   antal   fremmødte   medlemmer.   Hvert  
medlem   har   kun   én   stemme   og   der   kan   ikke   stemmes   ved   fuldmagt.  
 
Dirigent   vælges   på   generalforsamlingen.  
 
Dagsorden:  

1. Valg   af   dirigent  
2. Valg   af   referent  
3. Bestyrelsens   beretning   til   godkendelse  
4. Godkendelse   af   regnskab  
5. Fastsættelse   af   kontingent  
6. Valg   af   formand/kasserer,   bestyrelse   og   regnskabsfører  
7. Diskussion   af   indkomne   forslag  
8. Eventuelt  

Ekstraordinær   generalforsamling  
 
Ekstraordinær   generalforsamling   kan   indkaldes   af   bestyrelsen   eller   hvis   mere   end   1/3   af   de  
stemmeberettigede   medlemmer   kræver   dette.  
 
Der   indkaldes   på   samme   måde   som   ordinær   generalforsamling   med   mindst   en   måneds  
varsel.  
 
Den   ekstraordinære   generalforsamling   behandler   og   tager   kun   stilling   til   de   emner,   som   er  
omtalt   i   indkaldelsen.  
 
§   8   Bestyrelse  
 
Bestyrelsen   består   af   3-5   medlemmer.   Mellem   generalforsamlingerne   er   bestyrelsen   højeste  
myndighed.  
 
Bestyrelsen   konstituere   sig   selv   med   formand/kassere   og   næstformand.  
 
Bestyrelsens   opgaver:  

● Indkalde   til   generalforsamling.  
● Efter   behov   udnævne   udvalg   eller   personer   til   specialopgaver   og   udarbejde  

instrukser   for   disse.  



● Administrere   og   føre   nødvendige   kontrol   med   foreningens   økonomi   i   henhold   til  
enhver   tid   gældende   bestemmelser   og   regler.  

● Repræsentere   foreningen   udadtil.  
 
Bestyrelsen   holder   møde,   når   Formanden   indkalder   eller   hvis   et   flertal   af   bestyrelsen   kræver  
dette.  
 
Bestyrelsen   er   beslutningsdygtig,   når   et   flertal   af   bestyrelsen   er   tilstede.   Beslutninger  
vedtages   med   et   simpelt   flertal   af   de   afgivne   stemmer.   Ved   stemmelighed   tæller   formandens  
stemme   dobbelt.  
 
 
§   9   Økonomi  
 
Regnskabsåret   løber   fra   01.06   -   31.05.  
 
Der   vælges   en   regnskabsfører   i   foreningen,   som   står   for   udarbejdelse   af   regnskabet.  
Regnskabet   godkendes   på   generalforsamlingen.  
 
Tegningsregel  
Foreningen   tegnes   af   formanden.  
 
§   10   Vedtægtsændring  
 
Ændringer   af   vedtægter   kan   foretages   på   ordinære   og   ekstraordinære   generalforsamlinger.  
Ændringer   af   vedtægter   skal   være   en   del   af   dagsordenen   og   kan   kun   vedtages   med   2/3  
flertal   af   de   afgivne   stemmer.  
 
§   11   Opløsning   af   foreningen   
 
Opløsning   af   foreningen   kan   kun   behandles   på   den   ordinære   generalforsamling.   Bliver  
opløsning   vedtaget   med   mindst   2/3   af   de   afgivne   stemmer,   indkaldes   til   en   ekstraordinær  
generalforsamling   3   måneder   senere.   For   at   opløsning   kan   ske,   må   denne   igen   vedtages  
med   2/3   flertal.   Bestyrelsen   står   for   opløsning   af   foreningen.  
 
Foreningens   formue   skal   efter   opløsning   og   gældsafvikling   tilfalde   det   formål,   som  
foreningen   arbejder   for   at   fremme,   ved   at   medlemmerne   har   krav   på   foreningens   midler   eller  
en   del   af   disse.  
 
Fusion   med   andre   foreninger   eller   spaltning   i   flere   foreninger   opfattes   ikke   som   en  
opløsning.   Beslutninger   om   fusion/spaltning   og   nødvendige   vedtægtsændringer   i   forbindelse  
hermed   træffes   med   samme   stemmeflertal   som   ved   vedtægtsændring   jf.   §   10.   Bestyrelsen  
skal   i   denne   forbindelse   udarbejde   en   plan   for   fusion/spaltning   som   skal   vedtages   på  
generalforsamlingen.   Ved   fusion/spaltning   skal   der   indhentes   godkendelse   fra   foreningens  
kreditorer.  
 
Vedtaget   på   stiftende   generalforsamling   den   27.   september   2020  


