Vedtægter for Fodboldklubben UTOPIA.
Revideret 8. Februar 2020.
Formålet med klubbens vedtægter er bl.a. at fungere som redskab i den daglige ledelse af klubben, således at der
sikres en ensartet ledelse på baggrund af medlemmernes fælles grundlag.
§1:
Foreningens navn er fodboldklubben Utopia Odense, forkortet FK Utopia. Foreningen er stiftet d. 14/10
1980, og den er hjemmehørende i Odense Kommune.
§2:
Foreningens formål er at dygtiggøre sine medlemmer i kollektiv idræt samt gennem klubbens praksis at udbrede det
decentrale demokrati. Foreningens formål er endvidere at udbrede forståelsen for idrættens placering i samfundet, og
foreningens arbejde skal give børn og unge under 25 år mulighed for en aktiv fritid og et kammeratligt samvær med
jævnaldrende.
§3:
Foreningen er medlem af DBU FYN og Dansk Arbejder Idrætsforbund under Dansk Idrætsforbund.
§4:
Enhver som anerkender og efterlever foreningens love, kan blive medlem af foreningen. Medlemskab registreres af
foreningens kasserer. Nye medlemmer har ret til en kontingentfri prøveperiode på en måned, hvorefter indmeldelse
finder sted skriftligt. Det ligger i klubbens ånd, at nye medlemmer bør acceptere klubbens vedtægter og passe ind i
klubbens specielle styreform. Derfor kan spillere, efter prøveperioden, nægtes medlemskab på baggrund heraf. En
sådan beslutning træffes på et medlemsmøde og skal meddelesvedkommende umiddelbart herefter. Desuden kan et
medlem blive ekskluderet, såfremt det ikke efterlever foreningens love.
§5:
Alle medlemmer betaler kontingent, som fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Det årlige kontingent betales i to rater: forår (pr. 1. marts), og efterår (pr. 1. august). Alle, både tidligere aktive i
klubben og andre, kan optages som støttemedlemmer. Disse er ikke aktivt spilleberettiget. De har møde- og taleret,
meningen stemmeret. De må benytte klubbens lokaler og de må sågar bruge dartskiven.
Årskontingentet for passive medlemmer er kr. 150,-. Dette beløb kan ændres på den ordinære generalforsamling. En
spiller, der ikke mener, at han kan betale kontingent, skal bede kassereren om henstand, og kassereren skønner om
der bør gives henstand eller ej. Det er herefter op til pågældende spillers trupkolleger at få denne til at betale, ellers
spærres spilleren. Det følger heraf, at ingen kan spille kampe for klubben med en kontingentrestance svarende til
mere end 1 rate. Spillere der stopper i klubben med restance, indberettes til DBU FYN.
§6:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på en lørdag i januar eller februar måned. Bestyrelsen beslutter
hvornår. Der indkaldes til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen (§7). Forslag til punkter på dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ændringer eller forandringer af foreningens vedtægter kan kun ske i
forbindelse med generalforsamlingen eller ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. I forbindelse med
indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling er proceduren som for den ordinære generalforsamling
(førnævnte). Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling er tilsvarende den ordinære generalforsamling
(dog med undtagelse af §7 punkt E). Er de ovennævnte procedurer i forbindelse med ordinær- eller ekstraordinær
generalforsamling ikke overholdt kan et hvert fremmødte medlem erklære den ordinære- eller ekstraordinære
generalforsamling for ugyldig, hvorefter der indkaldes til en ny i overensstemmelse med de foreskrevne procedurer.
§7:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
A: Valg af referent og ordstyrer.
B: Sekretariatets beretning.

C: Fremlæggelse af kassererens regnskab og budget.
D: Beslutning om holdtilmelding for følgende sæson (inden- og udendørs).
E: Valg af bestyrelsen: turneringssekretær (formand – vælges i ulige år), kasserer (vælges i lige år), næstformand, tre
menige bestyrelsesmedlemmer samt materialemand. Yderlig vælges to suppleanter (for den øvrige bestyrelse), to
revisorer, en revisorsuppleant og et trænerudvalg.
F: Behandling af indkomme forslag / eventuelt.
§8:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionspåtegnet regnskab bekendtgøres 8 dage før generalforsamlingen
og forelægges denne til godkendelse. Foreningen tegnes af turneringssekretæren og kassereren. Ved køb, salg m.v. af
foreningens aktiver m.m. skal der indkaldes til koordinationsudvalgsmøde,
jf. § 10.
§9:
Klubbens seniorhold fungerer som en trup, hvorfra der af træner/trænerudvalg udtages hold til weekendens kampe.
Det efterstræbes at stille et førstehold, som er så stærkt som muligt, under hensyntagen til medlemmers
træningsindsats. Der må kun deltage betalende medlemmer (herunder medlemmer fritaget fra kontingent) på alle
klubbens hold.
§10:
Klubbens daglige drift varetages af et koordinationsudvalg med kompetence til at træffe dispositioner af økonomisk
og praktisk art. Klubbens kasserer og formand er fødte medlemmer i udvalget, som desuden består af
næstformanden, de 3 menige bestyrelsesmedlemmer og materialemanden. Folk med gæld over 350 kroner til klubben
kan ikke sidde med i udvalget. Koordinationsudvalget beslutter i overensstemmelse med truppernes interesser.
Beslutninger af stor økonomisk eller foreningsmæssig vigtighed forelægges generalforsamlingen. Efter ansøgning til
koordinationsudvalget, kan dette yde tilskud i forbindelse med medlemmers deltagelse i relevante kurser.
Koordinationsudvalget disponerer i denne forbindelse over 2000,- på årsbasis, og hertil kan så komme tilskud fra
diverse foreninger og fonde.
§11:
Foreningens farver er rød og sort. Spillertrupperne sammensætter holdenes spilledragter ud fra disse to farver.
§12:
Ved foreningens opløsning fordeles et eventuelt overskud til lignende foreningsarbejde eller sammenslutninger i
Odense Kommune.

