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1. Afsnit: Navn og formål
§ 1. Navn hjemsted og spilledragt
Stk. 1.
Håndboldfællesskabets navn er:

HØJ
HÅNDBOLDFÆLLESSKABET ØLSTYKKE-JYLLINGE

Stk. 2.
Håndboldfællesskabet er hjemmehørende i Roskilde og Egedal kommuner.
Stk. 3.
Håndboldfællesskabets spilledragt er:
HVID TRØJE OG SORTE BUKSER

§ 2. Tilsluttede foreninger
Stk. 1.
Fællesskabet er et holdfællesskab mellem de to selvstændige klubber:
JGI – JYLLINGE-GUNDSØMAGLE IDRÆTSFORENING
Håndboldafdeling
og
ØHF- ØLSTYKKE HÅNDBOLD FORENING

(moderklubberne)
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§ 3. Formål
Fællesskabets overordnede formål er:
Trivsel med en stærk klubånd som grundlag

Fællesskabet skal have plads til både bredde og elite, idet det tilstræbes at have divisionsstatus samt
en stærk ungdomsafdeling.
Gennem ungdomsarbejdet skal der leveres kvalificerede spillere til seniorholdene. Bredde og elite
skal sikres for både ungdom og senior.
Fællesskabet bør være selvforsynende med ulønnede trænere gennem intern/ekstern uddannelse.
Det skal sikres, at såvel spillere som forældre bliver en del af fællesskabet.
Der henvises til Foreningens mission og vision. Det er bestyrelsens ansvar at den efterleves og
udvikles, samt er kendt af alle medlemmer, trænere og ledere i foreningen.

2. Afsnit: Fællesskabets økonomi
§ 4. Fællesskabets økonomi
Stk.1.
Til fællesskabets økonomi betaler moderklubberne et årligt kontingent pr. medlem af
moderklubben.
Stk.2.
Beløbet fastsættes af fællesskabets bestyrelse senest pr. juli og skal godkendes af moderklubbernes
bestyrelser.
Stk.3.
De årlige bidrag skal fremgå af en skriftlig aftale, der skal godkendes og underskrives af
moderklubbernes bestyrelser.
Stk.4.
Fællesskabets regnskabsår er 1. juli – 30. juni.
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3. Afsnit: Medlemsretten
§ 5. Medlemskab
Stk.1.
Alle medlemmer af JGI-Håndbold eller ØHF er automatisk medlem af fællesskabet.
Stk.2.
Det individuelle medlemskab for medlemmer under 25 år i en af moderklubberne er afhængigt af
kommunen.
Stk.3.
Der kan optages passive medlemmer i fællesskabet.
§ 6. Ordensregler.
Stk.1.
På idrætspladsen og de øvrige lokaliteter, som fællesskabet benytter, er medlemmerne pligtige til at
rette sig efter gældende reglementer.
Stk.2.
Ved de arrangementer, fællesskabet afholder eller deltager i, er medlemmerne pligtige til at rette sig
efter de til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk.3.
Hvis et medlem tilsidesætter disse bestemmelser, kan det det pågældende medlem bortvises.
Ved gentagne tilsidesættelser af disse bestemmelser, kan fællesskabets bestyrelse indstille, at
moderklubben ekskluderer det pågældende medlem.

4. Afsnit: Generalforsamling
§ 7. Myndighed.
Generalforsamlingen er fællesskabets højeste myndighed.
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§ 8. Adgang til / stemmeret på generalforsamlinger
Stk.1.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af JGI- håndbold og ØHF, der ikke er i
kontingentrestance i moderklubben, og har været medlem i 30 dage.
Stk.2.
Stemmeret har alle deltagerberettigede jf. Stk.1 over 14 år.
§ 9. Afholdelse af generalforsamlinger.
Stk.1.
Ordinær generalforsamling afholdes i august måned.
Stk.2.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
Enten når 3/5 af fællesskabets bestyrelse ønsker det
Eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom
til formanden.
Eller når en af moderklubberne ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse senest 1 måned efter anmodning
herom er fremsat.
§ 10. Indkaldelse af generalforsamlinger
Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel
gennem annoncering i et lokalt blad.
§ 11. Dagsorden for generalforsamling
Stk.1.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende:
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Udvalgenes beretning
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5) Kassererens beretning
a) Forelæggelse af revideret regnskab
b) Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år
6) Indkomne forslag
a) Almindelige forslag
b) Forslag til vedtægtsændringer
7) Valg af bestyrelse:
a) Formand
b) Formand for Sportsudvalget
c) Formand for Økonomiudvalget

(i lige år)
(i ulige år)
(i ulige år)

8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
a) Valg af 1 revisor.
b) Valg af revisorsuppleant.
9) Eventuelt
Stk.2.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Det eller de punkter der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om
Eventuelt

§ 12. Generalforsamlingens afvikling
Stk.1.
Almindelige forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives
skriftligt til formanden senest 3 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Forslag der
ikke er rettidigt indsendt, kan ikke komme til afstemning.
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Stk.2.
Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt indsendes til formanden senest 3 uger før den første
moderklubs generalforsamling, og skal godkendes af moderklubbens generalforsamling inden
fremsættelse på HØJ’s generalforsamling. Forslag der ikke er rettidigt indsendt, kan ikke komme til
afstemning.
Stk.3.
Ethvert medlem, der er deltagerberettiget jf. § 8 stk.1, og er myndig er valgbar til bestyrelsen.
Stk.4.
Bestyrelsens medlemmer vælges enkeltvis, og valgene gælder for 2 år.
Stk.5. (udgået)
Stk.6.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal stemmeberettigede deltagere.
Dog skal lovens afsnit 6 iagttages ved fællesskabets opløsning.
Stk.7.
Ved stemmelighed om fremlagte forslag er forslaget bortfaldet.
Ved stemmelighed ved valg til diverse tillidsposter foretages omvalg blandt de kandidater, der har
stemmelighed. Dog kun, hvis det er afgørende for, om en kandidat er valgt eller ej.
Stk.8.
Såfremt én af de fremmødte, stemmeberettigede deltagere forlanger det, skal der foretages skriftlig
afstemning.
Stk.9.
Dirigenten skal godkende den på generalforsamlingen førte protokol samt underskrive denne.

5. Afsnit: Fællesskabets ledelse
§ 13. Fællesskabets forpligtelser
Stk.1.
Fællesskabets medlemmer og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af fællesskabet
indgåede forpligtelser, for hvilke alene fællesskabet hæfter med sin formue.
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Stk.2.
Fællesskabets medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor fællesskabet udover
eventuel betaling for deltagelse i fællesskabets arrangementer.
Stk.3.
Fællesskabets medlemmer har ikke krav på nogen del af fællesskabets formue eller udbytte af
nogen art.
§ 14. Fællesskabets bestyrelse
Stk.1.
Bestyrelsen består af de i § 11, stk.4. valgte medlemmer, samt moderklubbernes formænd, der er
fødte medlemmer af HØJ’s bestyrelse.
Stk.2. (udgået)
Stk.3.
Bestyrelsen afholder møde mindst hver anden måned eller efter behov. Bestyrelsesmøde skal
afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 4.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Stk.5. (udgået)
§ 15. Bestyrelsens opgaver
Stk.1.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fællesskabets aktiviteter og fælles økonomiske
anliggender, samt foretager en prioritering af de forslag, der kommer fra generalforsamlinger.
Den nedsætter såvel faste udvalg og adhoc udvalg under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af
fællesskabets ressourcer samt udstikker retningslinjerne for Udvalgenes arbejde. Den kontrollerer
og om nødvendigt korrigerer Udvalgenes arbejde.
Bestyrelsen sikrer i samarbejde med Udvalgsformændene, at foreningen drives på en forsvarlig
måde således, at mission, vision, formål og resultater opfyldes.
Bestyrelsen udpeger kvalificerede Udvalgsformænd, for de udvalg, der ikke er direkte repræsenteret
i Bestyrelsen.
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Stk.2.
Bestyrelsen kan nedsætte adhoc udvalg efter behov.
§ 16. Udvalgenes opgaver
Stk.1.
•
•
•

•

Udvalgene gennemfører de besluttede handlinger på deres respektive ansvarsområde
gennem den daglige ledelse af deres udvalgsområde.
De skal opfylde de mål, bestyrelsen og udvalgene sammen har sat såvel økonomisk, som
sportsligt eller på anden vis.
Udvalgene er de højst fagligt kvalificerede i foreningen inden for deres respektive
funktionsområder og skal bistå bestyrelsen med drift, udvikling, tilpasning og
innovation.
Udvalgene udarbejder i fællesskab med bestyrelsen budget, handlingsplaner og
målsætninger for det enkelte år.

Stk.2.
Udvalgene kan kun binde klubben økonomisk ud fra de retningslinjer der er opstillet af bestyrelsen.
Stk.3. (udgået)
Stk.4. (udgået)
Stk.5. (udgået)
Stk.6. (udgået)

6. Afsnit: Fællesskabets tillidsmænd
§ 17. Formanden
Stk.1.
Formanden leder fællesskabets anliggender i forening med bestyrelsen, men kan i presserende
tilfælde handle alene, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende
bestyrelsesmøde.
Stk.2.
Formanden leder bestyrelsesmøder og repræsenterer fællesskabet udadtil. Formanden fører protokol
over afholdte møder i bestyrelsen. Formanden sørger for at protokollen underskrives af
mødedeltagerne som fuldgyldigt bevis for de førte forhandlinger.
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Stk. 3
Formanden anvender ved forfald en af de to moderklubbers Formænd, som repræsentant.
§ 18. Bestyrelsesmedlemmer
De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har til opgave at sikre, at den samlede
bestyrelse udfører de i § 15 stk. 1 anførte opgaver og ansvar.
§ 19. Udgået
§ 20. Kassereren
Stk.1.
Kassereren udpeges af Bestyrelsen og skal føre et specificeret regnskab over fællesskabets
indtægter og udgifter.
Stk.2.
Kassereren må aldrig ligge inde med en kassebeholdning på mere end 6.000 kr
Øvrige midler skal anbringes på betryggende vis i anerkendte pengeinstitutter eller
realkreditinstitutter.
Stk.3.
Kassereren skal udarbejde kvartalsvise regnskabsoversigter.
Stk.4. (udgået)
Stk.5.
Afgår fællesskabets kasserer i utide, varetages kassererens opgaver af bestyrelsen som helhed, indtil
en ny kasserer indtræder. Dette skal ske senest 3 måneder efter.
§ 21. Udvalgsformænd
Stk.1.
Udvalgsformændene for øvrige udvalg (undtaget formændene for Sports-, Sponsor- og
Økonomiudvalget) udpeges af bestyrelsen.
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Stk.2.
Udvalgsformændene, eventuelt i samarbejde med bestyrelsen, supplerer udvalget med det
nødvendige antal medlemmer.
Stk.3. (udgået)
§ 22. Revisor og revisorsuppleant
Stk.1.
Revisor og revisorsuppleanten må ikke samtidig være kasserer i en af moderklubbernes bestyrelser.
Valgene er gældende for 1 år.
Stk. 2.
Revisor skal revidere de førte regnskaber udfra såvel en regnskabsmæssig som kritisk revision.
Stk.3.
Revisor skal foretage mindst 1 årligt uanmeldt kasseeftersyn.

7. Afsnit: Fællesskabets opløsning
§ 23. Fællesskabets opløsning.
Stk.1.
Fællesskabet kan skriftligt med 3 måneders varsel opsiges af begge moderklubber.
Stk.2.
Hvis fællesskabet opløses, skal opløsningsdatoen falde sammen med vinterturneringens ophør jf.
SHF’s regler for opløsning af holdfællesskaber.
Stk.3.
Eventuelle økonomiske midler fordeles efter medlemstal pr. nærmest foregående 1. januar i forhold
til opløsningsdatoen.
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8. Afsnit: Lovens ikrafttræden
§ 24. Lovenes vedtagelse
Stk.1.
Disse love er vedtaget på fællesskabets stiftende repræsentantskabsmøde den 7. februar 1994 og
ændret på det ordinære repræsentantskabsmøde den 14. maj 1997.
Ølstykke, den 7. februar 1994

Ole Gylling Hansen – Dirigent

Ølstykke, den 14. maj 1997

Carsten Engelsholm – Dirigent

Disse love er ændret på den ordinære generalforsamling den 12. maj 1998, den 14. maj 2008, den
19. maj 2010, den 25.maj 2011, den 21. maj 2014 samt den 26. august 2015.
Ølstykke den 12. maj 1997

Ole Gylling Hansen - Dirigent

Ølstykke den 14. maj 2008

John Schiøttz – Dirigent

Ølstykke den 19. maj 2010

Kim Pedersen - Dirigent

Ølstykke den 25. maj 2011

Kim Pedersen – Dirigent

Ølstykke den 21. maj 2014

Anders Jønsson - Dirigent

Ølstykke den 26. august 2015

Anders Jønsson - Dirigent
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