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Vedtægter for CBS Sport  

Frederiksberg, 27. oktober 2015  

 

§ 1 Navn og hjemsted  

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports 

hjemsted er Frederiksberg Kommune.  

§ 2 Formål  

CBS Sport arbejder på at fremme mulighederne for udøvelse af idræt og motion 

blandt studerende og medarbejdere på Handelshøjskolen i København – CBS, og 

derved være med til at sikre et godt arbejds- og studiemiljø på CBS.  

§ 3 Medlemsforhold  

Medlemmer er de, der betaler medlemskontingent til CBS Sport, samt de, der jf. § 4, 

stk. 2 er fritaget for dette.  

Stk. 2. Medlemmer er forpligtigede til at rette sig efter regler samt henstillinger 

udstukket af Hovedbestyrelsen.  

Stk. 3. Er et medlem i restance i forbindelse med betaling til CBS Sport, kan 

vedkommende udelukkes af foreningen.  

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når særligt grove forhold giver 

anledning hertil. Afgørelsen om endelig udelukkelse meddeles skriftligt med 

begrundelse til det aktuelle medlem. Dog har et medlem, hvor udelukkelsen ikke 

skyldes restance med betaling til CBS Sport ret til at få udelukkelsen behandlet på 

næstfølgende generalforsamling, dog uden stemmeret.  

§ 4 Kontingent og regnskab  

Medlemskontingent fastsættes af Hovedbestyrelsen. Kontingentet fastsættes for et 

halvt år ad gangen.  

Stk. 2. Sportsansvarlige, holdansvarlige, trænere, medlemmer af direktionen og 

medlemmer af Hovedbestyrelsen kan vælge mellem at: 
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1) Blive fritaget fra at betale kontingent.  

2) Modtage kompensation/goder fastsat af Hovedbestyrelsen på det 

konstituerende møde jf. § 8 stk. 1, dog maksimalt det dobbelte af det betalte 

kontingent.  

Stk. 3. CBS Sports regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.  

Stk. 4. Det reviderede regnskab samt budgettet for det i gangværende år fremlægges 

for, og godkendes, af Hovedbestyrelsen senest ultimo marts inden afholdelse af 

generalforsamlingen.  

Stk. 5. De enkelte sportsrådsmedlemmer skal alle lægge budget for det kommende 

regnskabsår, som skal være Kassereren i hænde ultimo november.  

§ 5 Ordinær generalforsamling  

Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed.  

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes ultimo marts/primo april, og 

Hovedbestyrelsen indkalder senest 4 uger før afholdelse.  

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling sker ved tydeligt opslag på CBS Sports 

hjemmeside, med angivelse af tid, sted, samt frist for indlevering af forslag til 

generalforsamlingen. Af opslaget skal fremgå, hvor dagsorden samt udkast til 

regnskab kan ses.  

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være 

Hovedbestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 5. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, og er beslutningsdygtig, 

når den er lovligt indkaldt. Alle fremmødte der minimum har været medlemmer, jf. § 

3, i 3 måneder, har stemmeret. Fremgår fremmødte ikke på kassererens 

medlemsliste, er det den enkeltes ansvar at påvise sit medlemskab via gyldigt bevis 

for kontingentbetaling.  

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum 

indeholde følgende:  
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1. Valg af dirigent og referent.  

2. Formandens beretning om det forgangne år.  

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forgangne år.  

4. Gennemgang af budget for det igangværende år.  

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Valg af hovedbestyrelsesposter.  

(Formand, Næstformand og Kasserer vælges for 2 år, og øvrige for 1 år.)  

7. Valg af sportsrådsmedlemmer.  

8. Valg af revisor.  

9. Eventuelt.  

(Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)  

Stk. 8. Der kan kun stemmes om punkter på dagsordenen.  

Stk. 9. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen foretages 

skriftligt og ved simpelt flertal. Skønner dirigenten at skriftlig afstemning er 

overflødig kan han foretage en vejledende afstemning ved håndsoprækning, dog skal 

skriftlig afstemning foretages såfremt ét fremmødt medlem udtrykker ønske herom.  

Stk. 10. Kandidater, som ikke har opnået valg, indgår i Hovedbestyrelsen som 

suppleanter til de bestyrelsesposter, de har opstillet til på generalforsamlingen. 

Formanden har ingen suppleant. Rækkefølgen fastsættes efter det modtagne antal 

stemmer. Ved stemmelighed mellem flere kandidater foretages omvalg mellem de 

pågældende kandidater. Resulterer omvalget i stemmelighed fastsættes rækkefølgen 

af Hovedbestyrelsen på det konstituerende møde jf. § 8 stk. 1.  

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på skriftlig begæring, underskrevet af 

mindst 1/3 medlemmer, eller på begæring af et flertal i Hovedbestyrelsen.  

Stk. 2. Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling sker ved tydeligt opslag på 
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CBS Sports hjemmeside, med angivelse af tid, sted og dagsorden. Indkaldelse 

sker med mindst 14 dages varsel.  

Stk. 3. Der skal mellem to generalforsamlinger gå mindst 1 måned. 

  

§ 7 Valg af Hovedbestyrelse  

Hovedbestyrelsen er CBS Sports øverste ansvarlige enhed.  

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af seks medlemmer: en Formand, en Næstformand, 

en Kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3. Valg til Hovedbestyrelsen, samt genvalg, sker ved afstemning på en ordinær 

generalforsamling.  

Stk. 4. Formanden for Hovedbestyrelsen er på valg i ulige år og vælges for en toårig 

periode. Næstformanden samt Kassereren er på valg i lige år og vælges for en toårig 

periode. De resterende medlemmer af Hovedbestyrelsen er på valg hvert år.  

Stk. 5. Valgbar til Hovedbestyrelsen er medlemmer af CBS Sport.  

Stk. 6. Der skal minimum være to aktive studerende fra CBS repræsenteret i 

Hovedbestyrelsen på valgtidspunktet. 

Stk. 7. Det er muligt for en kandidat at vælges til Hovedbestyrelsen in absentia, 

såfremt vedkommende har fremsendt en underskreven tilkendegivelse af ønske om 

at indtræde i Hovedbestyrelsen.  

Stk. 8. Udtræder et hovedbestyrelsesmedlem indenfor valgperioden indtræder 

suppleanten i stedet. I tilfælde af Formandens udtræden indtræder Næstformanden 

som Formand. I mangel af en suppleant kan Hovedbestyrelsen vælge en suppleant, 

der indtil næste ordinære generalforsamling skal varetage den frie 

hovedbestyrelsespost. Såfremt antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer, valgt ved den 

ordinære generalforsamling, kommer under fire, skal der afholdes suppleringsvalg 

ved en ekstraordinær generalforsamling. 
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Stk. 9. En sportsgren må maksimalt være repræsenteret i Hovedbestyrelsen med tre 

medlemmer eller tre stemmer. Formanden repræsenterer to stemmer. Hvis et medlem af 

Hovedbestyrelsen deltager i to eller flere sportsgrene, omfatter dette medlem alle de 

pågældende sportsgrene. 

Stk. 10. Minimum tre sportsgrene skal være repræsenteret med et medlem i 

Hovedbestyrelsen. 

§ 8 Hovedbestyrelsens arbejdsform  

Den eventuelt afgående Formand for Hovedbestyrelsen indkalder til konstituerende 

møde, som afholdes senest to uger efter afholdelse af ordinær generalforsamling.  

Følgende punkter skal indgå i dagsordenen:  

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling  

2. Eventuelt valg af Formand for Hovedbestyrelsen  

3. Fordeling af ansvarsområder  

4. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden  

5. Fastsættelse af kompensation og goder til kontingentbetalende frivillige  

6. Eventuel fastsættelse af suppleantrækkefølge ved stemmelighed jf. § 5 stk. 10.  

Revidering af forretningsordenen i løbet af hovedbestyrelsesåret skal vedtages med 

2/3’s flertal i Hovedbestyrelsen.  

Stk. 2. Hovedbestyrelsens funktionsperiode er fra valget på generalforsamlingen og 

frem til næste ordinære generalforsamling. I tilfælde af formandsskifte fortsætter 

den afgående Formand som vejledende observatør frem til og med november i den 

følgende Hovedbestyrelse.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen træder sammen, når et medlem ønsker det.  

Stk. 4. Alle Hovedbestyrelsesmedlemmer skal indkaldes til hvert 

hovedbestyrelsesmøde.  

Stk. 5. Hovedbestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne, men Hovedbestyrelsen kan 
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vælge at lukke punkter på dagsordenen hvis de falder under Hovedbestyrelsens 

fortrolighed.  

Stk. 6. På hovedbestyrelsesmøder føres beslutningsreferat med eventuelle 

mindretalsbemærkninger. Referatet skal godkendes på det følgende 

hovedbestyrelsesmøde, og skal udsendes til alle medlemmer af Hovedbestyrelsen. 

Referater skal endvidere være tilgængelige for alle medlemmer af CBS Sport.  

Stk. 7. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire 

hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én 

stemme. Det tilsigtes at nå til enighed, dog træffes beslutninger ved simpelt flertal 

blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed vægter 

formandens stemme for to. Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst et medlem 

fremsætter ønske herom. 

Stk. 8. En sportsgren må maksimalt være repræsenteret i Hovedbestyrelsen med tre 

stemmer. Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen deltager i to eller flere sportsgrene, 

omfatter dette medlem alle de pågældende sportsgrene. 

Stk. 9. Minimum 3 sportsgrene skal være repræsenteret med et medlem i 

Hovedbestyrelsen.  

Stk. 10. Ansættelse eller anden form for tilknytning af personer, der forestår en eller 

flere af foreningens aktiviteter, skal godkendes af Hovedbestyrelsen.  

§ 9 Direktionen  

Direktionen skal varetage opgaver forbundet med den daglige drift af klubben og er 

ansvarlig for at sikre implementering af de strategier og målsætninger, som 

Hovedbestyrelsen fastsætter. Direktionen har ligeledes til opgave at sikre samarbejde 

og kommunikation på tværs af klubben. 

Stk. 2. Direktionen udpeges af Hovedbestyrelsen og medlemmerne af direktionen har 

hvert et specifikt arbejdsområde, som de er ansvarlige for. 
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Stk. 3. Udtræder et medlem af direktionen annonceres den ledige plads af 

Hovedbestyrelsen ved opslag på klubbens hjemmeside, hvorefter et nyt 

direktionsmedlem udpeges på et Hovedbestyrelsesmøde tidligst 14 dage efter 

annoncering af den ledige plads. 

§ 10 Direktionens arbejdsform 

Direktionen træder sammen, når et medlem ønsker det. 

Stk. 2. Alle direktionsmedlemmer skal indkaldes til hvert direktionsmøde. 

Stk. 3. Direktionsmøderne er som udgangspunkt åbne, men direktionen kan vælge at lukke 

punkter på dagsordenen hvis de falder under direktionen fortrolighed. Medlemmer af 

Hovedbestyrelsen har dog altid mulighed for at deltage under lukkede punkter. 

Stk. 4. På direktionsmøder føres beslutningsreferat med eventuelle 

mindretalsbemærkninger. Referatet skal godkendes på det følgende direktionsmøde, 

og skal udsendes til alle medlemmer af direktionen. Referater skal endvidere være 

tilgængelige for alle medlemmer af CBS Sport. 

Stk. 5. Direktionen kan rekruttere projektledere og frivillige i udvalg under 

direktionen. 

§ 11 Sportsrådet  

Sportsrådet skal varetage og optimere samtlige sportsgrenes sportslige interesser på 

lige vilkår.  

Stk. 2. Sportsrådet består af minimum én sportsansvarlig for hver sportsgren i CBS 

Sport, samt en observatør fra direktionen.  

Stk. 3. Indstilling til Sportsrådet sker ved afstemning på et årligt medlemsmøde i den 

individuelle sportsgren. Den sportsansvarlige indkalder til dette medlemsmøde, og 

indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Indstilling til Sportsrådet sker ved 

afstemning, og kan foretages skriftligt, hvis ét medlem på medlemsmødet ønsker 

dette. 
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Stk. 4. Alle sportsrådsposter kommer på valg hvert år.  

Stk. 5. Valgbar til Sportsrådet er medlemmer af CBS Sport, der har stemmeret, jf. § 

5 stk. 5.  

Stk. 6. Det er muligt for en kandidat at vælges til Sportsrådet in absentia, såfremt 

vedkommende har fremsendt en underskreven tilkendegivelse af ønske om at 

indtræde i Sportsrådet.  

Stk. 7. Udtræder et medlem af Sportsrådet indenfor valgperioden indtræder 

suppleanten i stedet. I mangel af en suppleant vælges en ny sportsansvarlig på et 

ekstraordinært medlemsmøde.  

 

§ 12 Sportsrådets arbejdsform  

Den eventuelt afgående formand for Sportsrådet indkalder til konstituerende møde, 

som afholdes senest to uger efter afholdelse af ordinær generalforsamling. Følgende 

punkter skal indgå i dagsordenen:  

1. Valg af formand for Sportsrådet  

2. Valg af suppleant for formand  

3. Fordeling af ansvarsområder  

4. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden  

Sportsrådet skal på det først kommende møde godkende en forretningsorden. 

Godkendelsen skal ske med 2/3’s flertal i Sportsrådet. Kan dette ikke opnås, 

fortsætter den eksisterende forretningsorden. Revidering af forretningsordenen i 

løbet af sportsrådsåret skal ligeledes vedtages med 2/3’s flertal i Sportsrådet.  

Stk. 2. Ved formandsskifte fortsætter den afgående formand som vejledende 

observatør frem til og med november i det følgende Sportsråd.  

Stk. 3. Sportsrådet træder sammen, når et medlem ønsker det, men mødes minimum 

4 gange årligt.  

Stk. 4. Alle sportsrådsmedlemmer skal indkaldes til hvert sportsrådsmøde minimum 
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14 dage forinden.  

Stk. 5. Sportsrådsmøderne er som udgangspunkt lukkede, men Sportsrådet kan 

invitere personer udefra til at deltage.  

Stk. 6. På sportsrådsmøder føres beslutningsreferat med eventuelle 

mindretalsbemærkninger. Referatet skal godkendes senest en måned efter 

sportsrådsmødet, og skal udsendes til alle medlemmer af Sportsrådet. Referater skal 

endvidere være tilgængelige for alle medlemmer af CBS Sport.  

Stk. 7. Det tilsigtes at nå til enighed dog træffes beslutninger ved simpelt flertal 

blandt de fremmødte sportsrådsmedlemmer. Hver sportsgren har én stemme i 

Sportsrådet. I tilfælde af stemmelighed vægter formandens stemme for to. 

Afstemning afholdes skriftligt, såfremt mindst 1 medlem fremsætter ønske herom. 

Sportsrådet er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af Sportsrådsmedlemmerne er til 

stede. 

§ 13 Tegningsret  

Foreningen tegnes af Formanden og Kassereren for Hovedbestyrelsen i fællesskab, 

eller ved en af disses forfald, af Kassereren eller Formanden i fællesskab med 2 

hovedbestyrelsesmedlemmer.  

Stk. 2. Ingen enkeltperson kan forpligte CBS Sport.  

§ 14 Vedtægtsændringer  

Vedtægtsændringer skal indstilles af Hovedbestyrelsen. Ændringsforslagene skal 

desuden fremlægges skriftligt til offentlig gennemgang i mindst 14 dage inden 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal herefter beslutte om 

ændringsforslaget kan vedtages, og gyldighedsbetingelsen er, at mindst 2/3 af de på 

generalforsamlingen fremmødte medlemmer af CBS Sport stemmer for 

vedtægtsændringerne.  

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse, med mindre 

de udtrykkeligt bestemmer andet.  

§ 15 Organisationens opløsning  
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Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed 

særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes 

beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50 pct. af CBS Sports medlemmer er til 

stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er til 

fordel for forslaget. Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der 

ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 

beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antallet af medlemmer 

til stede  

Stk. 2. Afviklingsplan og anvendelse af organisationens midler, foreslås af den 

afgående Hovedbestyrelse, og besluttes på den første generalforsamling.  

Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, samt fast ejendom og 

løsøre, der er i behold anvendes til idrætslige formål, især til sportslige aktiviteter på 

CBS, eller på andre højere læreranstalter.  

§ 16 Vedtægternes ikrafttrædelse  

Nærværende vedtægter er vedtaget på, og gældende fra, generalforsamlingen d. 27. 

oktober 2015. 


