
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtægter for Freestyle Kraftcenter Danmark 
Vedtaget på generalforsamling d. 9. Februar 2017 
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 § 1 Navn og hjemsted 
  
Foreningen Freestyle Kraftcenter Danmark har hjemsted i Gentofte Kommune. 
 
Stk. 1, Ved freestyle forstås disciplinerne: slopestyle, halfpipe, big air, freeride, pukkelpiste 
og boardercross. 
 
§2 Formål 
  
Foreningens formål er: 
  

1. At understøtte skiklubber under Danmarks Skiforbund med rekruttering samt talentudvikling 
inden for freestyle ski- og snowboard 

2. At fremme og udbrede kendskabet til freestyle og freeride ski- og snowboardsport 
3. At medvirke til udvikling og implementering af aldersrelateret træning 
4. At medvirke til udviklingen af dedikerede ski- og snowboardatleter frem mod deltagelse i 

national og international freestyle ski- og snowboardsport 
5. At supportere og drive eliten indenfor freestyle ski og snowboard 
6. At samle, koordinere og udvikle alle operationelle aktiviteter under punkt 1-5 

  
  
§ 3 Medlemskab og struktur 
  
Stk. 1, Medlemskab 
Enhver ski- og snowboardklub, der er medlem af Danmarks Skiforbund, kan indtræde som 
medlem af foreningen. 
  
Ved foreningens stiftelse er de stiftende foreninger/klubber medlem af foreningen. 
  
Et udtrådt medlem kan kun optages som medlem på ny, såfremt eventuelt gæld til 
foreningen er berigtiget. 
  
Stk. 2, Struktur 
Kraftcenteret er en selvstændig forening under Danmarks Skiforbund med egen ulønnet 
bestyrelse og vedtægter. Forbundet har et født medlem i kraftcenterets bestyrelse. 
Skiklubberne under Danmarks Skiforbund er medlemmerne i kraftcenteret, atleterne er 
medlemmer i skiklubberne.  
 
I kraftcenteret vil vi arbejde med Generalforsamlingen som det øverste organ. 
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen nedsætter løbende arbejdsudvalg, der 
refererer til et ansvarligt medlem af bestyrelsen, som er valgt som formand for det 
pågældende arbejdsudvalg. Arbejdsudvalg kan bestå af medlemmer af bestyrelsen, og af 
relevante personer, hentet ind udefra. Bestyrelsen kan vælge om nogle af de opgaver, der 
udføres i arbejdsudvalgene skal honoreres. 
Bestyrelsen afholder regelmæssigt møder efter behov. Det pågældende bestyrelsesmedlem, 
der er valgt som formand for et arbejdsudvalg, afrapporterer på hvert bestyrelsesmøde det 
fortløbende arbejde i arbejdsudvalget 
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§ 4 Udmeldelse 
  
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsens formand senest med 3 måneders 
varsel til regnskabsårets udgang og allerede indbetalt kontingent refunderes ikke. 
Udmeldelse friholder ikke for de forpligtelser og ansvar, der er indgået aftaler om i 
medlemsperioden. 
  
§ 5 Kontingent 
  
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Indbetaling og opkrævningsform fastsættes af 
bestyrelsen.  
  
§ 6 Restance 
Betales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden samt senest 14 dage efter 
skriftligt påkrav er afsendt til det pågældende medlem, kan bestyrelsen udelukke 
medlemmet, hvorved samtlige medlemsrettigheder bortfalder. 
  
§ 7 Udelukkelse og eksklusion 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler i strid med 
foreningens formål, eller i øvrigt tilsidesætter foreningens vedtægter på en for foreningen 
skadelig vis, samt på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Manglende 
deltagelse i aktiviteter kan ikke alene danne grundlag for en eksklusion.   
 
I eksklusionssager har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse. Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen behandlet på førstkommende 
ordinære generalforsamling som særligt punkt på dagsordenen. Det ekskluderede medlem 
har ret til at være til stede under generalforsamlingens behandling af eksklusionen og ret til 
at tale sin sag. Det ekskluderede medlem har krav på at blive skriftligt underrettet om 
tidspunktet og stedet for generalforsamlingen senest 7 dage inden datoen for 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
Generalforsamlingens afgørelse af om bestyrelsens eksklusion stadfæstes kræver samme 
kvalificerede flertal og deltagelse som til ændring af foreningens vedtægter jfr. § 15. 
 
§ 8 Ordinær generalforsamling 
 
 Stk. 1, Myndighed  
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Stk. 2, Tidspunkt og indkaldelse 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tredje kvartal.  
 
Indkaldelse skal finde sted med minimum 4 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og ved 
annoncering på relevante hjemmesider og sociale medier. 
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Dagsorden med bestyrelsens forslag samt foreningens regnskab skal udsendes senest 7 
dage før den ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet på 
generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingen, og skal af bestyrelsen udsendes samtidigt med dagsordenen.  
 
 
Stk. 3, Møde- og stemmeberettigede  
Mødeberettigede på generalforsamlinger er alle skiklubber i Danmarks Skiforbund. 
Stemmeberettigede er dog kun medlemmer af foreningen, som i det seneste regnskabsår 
har betalt medlemskontingent til Freestyle Kraftcenter Danmark udfra deres aktive udøvere. 
På foreningens stiftende generalforsamling er alle skiklubber i Danmarks Skiforbund 
stemmeberettigede. 
 
Hvert foreningsmedlem med stemmeret skal udpege en repræsentant, der på 
generalforsamlingen varetager medlemmets stemmeret. Foreningsmedlemmerne kan frit 
udpege deres egne medlemmer som repræsentanter for foreningsklubberne. Hvert medlem 
har en stemme.  
 
Danmarks Skiforbund udpeger i sin bestyrelse et medlem til at være skiforbundets 
repræsentant på generalforsamlingen.  
 
Stk. 4, Gennemførelsen 
Forhandlinger på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. 
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på den udsendte dagsorden. Hvis 
2/3 af de stemmeberettigede er til stede. 
 
Stk. 5, Flertal 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, medmindre andet 
følger af nærværende vedtægter. 
 
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning skal foregå ved kvalificeret majoritet - jvf. § 15 
og 16.  
 
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemmers 
repræsentanter ønsker det.  
 
Stk. 6, Begrænsning 
En generalforsamling kan ikke pålægge et medlem økonomiske, juridiske eller 
arbejdsmæssige forpligtelser som medlemmet ikke ønsker at påtage sig.  
 
Stk. 7, Dagsordenen 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  
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4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusiv fastsættelse af kontingent for 
indeværende år 

5. Behandling af indkomne indslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt 
over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes 
behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme 
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.  
 
§ 10 Bestyrelse – valg 
  
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Danmarks Skiforbund har dog en fast plads i 
Freestyle Kraftcenter Danmarks bestyrelse, men dette medlem kan ikke vælges som 
formand. 
Skiforbundets medlem udpeges af bestyrelsen i Danmarks Skiforbund blandt dens 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen kan bestå af 7 medlemmer, men minimum 3. Hver klub kan maksimalt være 
repræsenteret ved to medlemmer i bestyrelsen. Medlemmerne vælges for 2-årige perioder i 
lige og ulige år, så alle repræsentanter ikke skiftes samtidigt. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv med en formand, næstformand og en kasserer. Ved den stiftende generalforsamling 
trækkes der lod mellem de valgte bestyrelsesmedlemmer om længden af den første periode, 
hvis ikke dette kan fordeles frivilligt.  
 
Bestyrelsen kan besætte ledige pladser i bestyrelsen mellem to generalforsamlinger. 
 
§ 11 Bestyrelsens beslutninger og tegningsret 
Bestyrelsen har af generalforsamlingen fået ansvar for at varetage den løbende drift af 
Freestyle Kraftcenter Danmarks aktiviteter og finansielle forhold, herunder optagelse af nye 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er deltagende. 
Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Denne protokol er tilgængelig 
for alle skiklubber under Danmarks Skiforbund. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
 
Formanden og næstformanden i forening kan meddele prokura. 
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Bestyrelsens arbejde skal fremme, at samtlige aktiviteter i foreningen i vidt mulig omfang 
kommer udøverne til gode, således at der bruges færrest mulige midler til administration og 
lønninger.  
 
Bestyrelsen kan ansætte medhjælpere i tidsbegrænset ansættelsesforhold til en fast 
defineret opgave, for at fremme aktiviteterne i Freestyle Kraftcenter Danmark. Bestyrelsen 
kan udstyre medhjælpere med prokura.  
 
§ 12 Begrænsning i foreningens hæftelse 
 
For enhver forpligtelse for foreningen hæfter alene foreningen. 
  
§ 13 Regnskab 
  
Foreningens regnskabsår følger FIS sæsonen og er 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen skal i 
forbindelse med generalforsamlingen afgive regnskab for det foregående år og status pr. 30. 
juni. Regnskabet skal være opdelt i et resultat, en balance samt en aktivitetsoversigt med 
selvstændig resultatpåvirkning for regnskabsåret. 
 
Regnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal 
være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskab og status udsendes til 
foreningens medlemmer sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling og 
senest med udgangen af august måned.  
 
§ 14 Revision 
 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisor og revisorsuppleant, 
jf. §8, stk. 7.  
 
Revisor skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at aktiverne er til stede. 
Regnskabet forsynes med påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse 
regnskab og aktiver.  
  
§ 15 Vedtægtsændringer 
 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, men kræver, at mindst ⅔ af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslag om 
vedtægtsændringer kan vedtages kan vedtages kræves, at mindst ⅔ af de afgivne stemmer 
er for forslaget. 
 
Såfremt en vedtægtsændring opnår simpelt flertal, men hvis ikke mindst 2/3 af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan vedtægtsændringen godkendes ved simpelt 
flertal på næstkommende ordinære eller ekstraordinære generelforsamling. 
 
§ 16 Foreningens opløsning 
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Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to i dette øjemed særlig indkaldte 
ekstraordinære generalforsamlinger. 
 
For at den første generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst ⅔ af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 
¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, 
der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan 
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
medlemmer, der er til stede. 
 
Foreningen skal til enhver tid efterleve regler og love, som er vedtaget af Danmarks 
Skiforbund og de forbund som Danmarks Skiforbund er underlagt. Ligeledes skal foreningen 
efterleve de overordnede politikker, der vedtages af bestyrelsen for Danmarks Skiforbund for 
freestyle området. 
 
Ved opløsning fordeles foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, til 
Danmarks Skiforbund. 


