
 

 

 

 
 
 

ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

 

afholdes torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 i SFS-Hallens cafeteria, 
Borgmester Andersens Vej 100, 6400 Sønderborg med følgende 

 

 

 

 
 

 DAGSORDEN: 
 

1)   Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 

2)  
 

 Valg af dirigent. 
 

3)  
 

Beretninger til godkendelse 
 

4)  
 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 

5)  
 

Indkomne forslag 
 

6)   Orientering om næste års budget.  

 

7)  
 

 Valg i henhold til vedtægterne 

  
a 1 

 
Kasserer 

 

(i.h.t. §9) 

 a 2 FU-medlem  

 
 

b 2 
b 3 

 

Revisor 

Revisorsuppleant 

 

(i.h.t. §9) 

 

8)  
 

Eventuelt  

 

 

 

VALGLISTE 

Kasserer  Poul Erik Mikkelsen (2 år) 

FU-medlem  Michael Lamon (2 år) 

Revisor   Henrik Møller (2 år) 

Revisorsuppleant: Flemming Smidemand ( 2 år) 

 
 
SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 

Bestyrelsen 



 

 

INDKOMNE FORSLAG 

FÆLLESREGLEMENT 
 

§ 1. DELTAGERBERETTIGELSE.  

For at være deltagerberettiget skal man dels være tilmeldt som medlem af SFS dels være 

anført på den/det pågældende klubs/holds holdkort. Ægtefæller og personer der lever i 

papirløst forhold er ligeledes deltagerberettiget. 

§ 2.  

For at være deltagerberettiget skal alle spillere være i besiddelse af kvittering for, at 

medlemskontingentet er indbetalt. 

tilmeldt SFS og aktivitetskontingent er indbetalt. 

§ 3.  

I alle tilfælde skal nye spillere være skriftligt tilmeldt SFS før de benyttes. 

§ 4. TILMELDING TIL TURNERINGER.  

Tilmelding til deltagelse i SFS’s aktiviteter foretages på grundlag af de indbydelser, der 

fortrinsvis bringes i medlemsbladet. 

hjemmesiden eller udsendes pr. mail. 

§ 5.  

Enhver tilmelding skal ske skriftligt på de dertil beregnede skemaer. Tilmeldingen, der er 

bindende, fremsendes til SFS senest den i indbydelsen anførte frist. 

§ 6. TURNERINGERNE.  

Turneringerne udskrives i det antal rækker, tilmeldingernes antal gør det nødvendigt. 

§ 7.  

Turneringsplan for enhver løbende turnering udarbejdes af de respektive udvalg, og 

planerne bringes fortrinsvis i det nummer af medlemsbladet, der udkommer umiddelbart 

før turneringens påbegyndelse. 

fremsendes pr. mail til kontaktpersonerne. 

§ 8. KLUBBERNE/HOLDENE.  

Såfremt et hold ikke er spilleklar med det reglementerede antal spillere senest 5 minutter 

efter en kamps planlagte start, erklæres kampen tabt for holdet, og klubben/holdet 

idømmes en bøde på 150 kr. 

 



 

 

§ 9.  

Er en klub/et hold ude af stand til at stille op til en kamp, skal man, for at afbudet er 

rettidigt fremsendt, sørge for, at såvel modstander som udvalg og dommer har besked 

senest dagen i forvejen. 

§ 10.  

En klub/et hold, der udebliver fra en kamp uden at have givet meddelelse herom til såvel 

modstander som udvalg og dommer inden den i § 9 angivne frist (dagen før), idømmes en 

bøde på 150 kr., og kampen erklæres for tabt. 

§ 11.  

Klubberne/holdene kan ikke aftale at undlade at spille en kamp og herefter dele points. I 

sådanne tilfælde vil begge klubberne/holdene blive fradømt points. 

§ 12.  

Såfremt en klub/et hold nedlægger protest, skal protesten være vedlagt 100 kr., som 

tilfalder SFS såfremt protesten ikke tages til følge. 

Protesten skal indsendes skriftligt til udvalget inden 48 timer. 

Protest inden en kamp fritager ikke holdene for at spille kampen. 
 

§ 13.  

Et hold, der trækker sig ud af en turnering, mister retten til at deltage i det 
næstfølgende kreds-/landsstævne. 
§.13 Udgår 

§ 14. SPILLERNE.  

En spiller må starte for mere end én klub under SFS.  

Dog ikke i samme række. 

En spiller skal være fyldt 16 år, når han/hun benyttes. 

I ikke-fysisk betonede idrætsgrene kan deltagere under 16 år benyttes. 
Bestyrelsen afgør hvilke idrætsgrene (eller dele deraf) der er at betragte som ikke-fysisk 

betonede. 

§ 15.  

Dersom en spiller under turneringen bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller 

påbegynder skole/kursusophold, kan han/hun indtil han/hun tiltræder en ny stilling, spille 

for den klub/det hold han/hun stod som medlem af før ovennævnte værnepligts/kursus’s 

påbegyndelse. 

 

 



 

 

§ 16.  

En spiller kan ikke benyttes på et lavere rangerende hold, end han/hun tilhører, med 

mindre det højere rangerende hold har spillet en turneringskamp uden den pågældende 

spiller. 

Fra trediesidste turneringsrunde må en spiller ikke benyttes på et lavere rangerende hold, 

hvis han/hun har deltaget i mere end halvdelen af et højere rangerende holds kampe. 

§ 17.  

Spillere er pligtige at efterkomme enhver anvisning, som gives af bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer.  

De er altid ansvarlige og derfor øverste myndighed ved ethvert arrangement. 

§ 18.  

Ved ”en turnering” forstås f.eks. en udendørs fodboldturnering, en indendørs 

håndboldturnering etc… 

§ 19. SÆRLIGE REGLER.  

Hvis tildeling af spilletimer nedsættes, kan udvalget nedsætte spilletiden og/eller afvise 

nyanmeldte hold. 

§ 20.  

Såfremt en kamp af uforudseelige grunde (mørke, uvejr m.m.) ikke kan spilles færdig, skal 

der spilles omkamp.  

Tid og sted vil tilgå klubberne/holdene fra udvalget. 

§ 21.  

Et hold kan ikke blive vinder af en række, såfremt holdet er udeblevet fra en fastsat kamp 

uden at have meldt afbud i henhold til de i dette reglements § 9 og § 10 fastsatte 

tidsfrister for afbud. 

 

Det med gulmarkering udgår 

Fra §.14 til § 21. administrativ ændring af §§èrne. 

 

 

§§ 2, 4, 7 og 13 ændret den 28. februar 2019 

 


