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JERNBANENS SPORTSKLUB FREDERICIA 

LOVE 

Gyldig fra 04.02.2019.

§ 1. Navn. § 2. Formål. § 3. Medlemskab. § 4. Indmeldelse/udmeldelse.§ 5. Kontingent. § 

6. Regnskab. § 7. Generalforsamling. § 8. Bestyrelsen. § 9. Foreningens opløsning. § 10.

Eksklusion. § 11. Lovændringer. § 12. Våbenpåtegning. § 13. Tilhørsforhold. § 14. 

Hædersbevisninger § 15. Pengepræmier 

§ 1. Navn.: Foreningens navn er Jernbanens Sportsklub Fredericia (JSF), som er stiftet den 1. 

Oktober 1946. Foreningens adresse er sammenfaldende med den til enhver til siddende kasserer.

§ 2. Formål.: Foreningens formål er, at tilbyde medlemmerne mulighed for gennem alsidig 

idrætsarbejde, at udvikle idrætten og kammeratskabet til gavn for medlemmerne. 

§ 3. Medlemskab.: 

stk.1) Enhver person kan optages som medlem. Personer der er ekskluderet fra andre klubber 
inden for Dansk Idræts Forbund eller slettet som medlemmer på grund af restance for betaling af 
kontingent, kan ikke optages i JSF før deres forhold til den pågældende klub er bragt i orden.

stk.2) Æresmedlemmer kan udnævnes efter indstilling fra generalforsamlingen.

§ 4. Indmeldelse/udmeldelse.: Ved optagelse i foreningen udfyldes indmeldelsesblanket, som 

afleveres til bestyrelsen, hvorefter medlemmet modtager et eksemplar af foreningens love. 

Medlemskab er først gyldigt når kontingentet er indbetalt. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til 

kassereren eller formanden. Medlemskabet kan opsiges med 2 måneders varsel. Ved udmeldelse kan 

resterende kontingent søges tilbagebetalt. 

§ 5. Kontingent.: 

stk.1) A-kontingent: 500,00 kr. giver ret til deltagelse i alle aktiviteter.
stk.2) B-kontingent: 400,00 kr. giver kun ret til deltagelse i én aktivitet.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Nye medlemmer betaler op til skæringsdato. Kontingentet betales helårligt forud, gældende fra 1. 
januar 2018.

Indbetaling sker til vores konto i Danske Bank reg. 1551 konto: 8012350 eller via MobilPay på 
24424.

Indbetaling skal ske senest 14 dage efter udsendelsen af indbetalingskortet, som udsendes i 
december. Overskrides denne frist pålægges rykkerskrivelsen et gebyr på 100,- kr. Kontingent 
restance udover 3 måneder medfører udelukkelse af foreningen. Det er medlemmernes pligt, at give 
kassereren skriftlig besked om, hvis der er forandringer i privat adressen, herunder E-mail adresse 
For at deltage i Danske Jernbaners Fritidsforbunds (DJF) arrangementer kræves medlemskab af DJF 
efter de for forbundets gældende bestemmelser.

https://www.facebook.com/notes/jernbanens-sportsklub-fredericia-og-venner/lovevedt%C3%A6gter/195563847282815


§ 6. Regnskab.: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab forelægges hvert 

år, forsynet med revisorernes påtegning, generalforsamlingen til godkendelse. Revisionerne har til 

enhver tid, ret til at efterse regnskab og beholdning. 

§ 7. Generalforsamling.: 

stk.1) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel via 

foreningens klubblad eller anden meddelelse til samtlige medlemmer. 

stk.2) Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmeudvalg, samt godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

3) Bestyrelsens beretning.

4) Afdelingernes beretning.

5) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Valg, i.h.t. § 7, stk. 5.

8) Hædersbevisninger, i.h.t. § 14.

9) Eventuelt.

stk.3) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen  skal skriftligt være formanden i 

hænde senest 8 dage før. 

stk.4) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal. Alle 

beslutninger afgøres ved stemmeflertal, dog ved stemmelighed ved personvalg trækkes 

der lod. Øvrige undtagelser henvises til § 9 og § 11.  

stk.5) På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af: 

1) Formand, 2 medlemmer og 1. suppleant, der vælges på ulige årstal.

2) Kasserer, 1 medlem og 2. suppleant vælges på lige årstal.

3) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges lige år. 1 revisor vælges ulige år.

4) 1 fanebærer vælges hvert år. På begæring af mindst 1 medlem skal der dog ske

skriftlig afstemning.

stk.6) Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, i.h.t. § 3 og skal have 

været medlem af foreningen i mindst en måned. Stemmeret kan kun udnyttes ved 

personligt fremmøde.   

stk.7) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal 

indkaldes, hvis 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I 

sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at 

begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, ledsaget af den til behandling ønskede 

dagsorden. 



stk.8) Hver afdeling vælger selv sit eget udvalg på et afdelingsmøde, som afholdes 1 gang 

årligt, og inden udgangen af april måned. Hvert udvalg skal vælge en afdelingsformand, 

som er ansvarlig overfor bestyrelsen. Valget gælder for et år ad gangen, gældende fra 1. 

 Maj. De valgte udvalg skal senest den 15. Maj underrette bestyrelsen om, hvem der er 

valgt. 

§ 8. Bestyrelsen.: 

stk.1) Bestyrelsen konstituerer sig selv, udpeger næstformand og sekretær, og fastsætter selv 

sin forretningsorden. 

stk.2) Aktiviteter indenfor de enkelte sportsgrene kan efter aftale med bestyrelsen, forestås 

af et andet medlem af foreningen. 

stk.3) Repræsentanter til delegeretmøde o. lign. udpeges af bestyrelsen. 

stk.4) Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøde på lige fod med bestyrelsen, og kan ved 

forfald i bestyrelsen, indtræde i bestyrelsen med stemmeret. 

§ 9. Foreningens opløsning.: Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt 

generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

Til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 stemmer for. Er den opløsende generalforsamling ikke 

beslutningsdygtig på grund af for få fremmødte, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 

opløsningen kan besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antal fremmødte. Såfremt 

foreningen opløses, deponeres kontanter i 5 år i en bank, hvorefter pengene skal tilgå Danske 

Jernbaners Fritidsforbund (DJF). Øvrige aktiver tilfalder ligeledes Danske Jernbaners Fritidsforbund. 

§ 10. Eksklusion.: Ethvert medlem der omgår foreningens love, uberettiget tilegner sig foreningens 

midler, modarbejder foreningen, udviser usportslig optræden eller på anden måde skader foreningen, 

kan ekskluderes af bestyrelsen uden varsel.

§ 11. Lovændringer.: Ændringer i foreningens love kan ske på enhver generalforsamling, når 

mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke, kan forslaget 

indbringes for en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 7, stk. 7. Hvis 2/3 af de

fremmødte stemmer for forslaget, er dette vedtaget. 

§ 12. Våbenpåtegning.: Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens

bestyrelse forpligtet til, at give politiet oplysning herom, og om fornødent at tilbagekalde

våbenpåtegnelsen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke 

længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 

§ 13. Tilhørsforhold.: Jernbanens Sportsklub Fredericia (JSF) er tilsluttet:DJF – Danske Jernbaners 

Fritidsforbund, FFFIF – Fredericia Fag – og Firma Idrætsforbund, VAGI – Vejle Amts-, Gymnastik og 

Idrætsforening & Vejle Amts Skytteforening. Klubben er underlagt disse foreningers vedtægter og 

love. 

§14. Hædersbevisninger: Villy Klavsen’s Jubilæumspokal – Indstiftet i 1996. Vandrepokal. 

Ved aflevering gives erindringsbæger. Pokalen skal hvert år – til og med år 2021 ved klubbens 75 

års jubilæum – på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens afgørelse tildeles et medlem, 

som ved aktiv deltagelse og initiativ har været klubben en god og værdig repræsentant. Årets 

m/k’er – Indstiftet i 1996. Vandrepokal. Ved aflevering gives erindringsbæger. Pokalen skal 

hvert år – til og med år 2021 ved klubbens 75 års jubilæum – på den ordinære generalforsamling 

efter indstilling fra afdelingsformændene tildeles et medlem, som i kraft af sine personlige egenskaber 

og præsentationer har vist sig som en værdig repræsentant for klubben. 



Indstilling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. Januar. 

Æresmedlem. Ærestegnet kan tildeles et JSF – medlem, som bestyrelsen ønsker, at påskønne med 

en fortjent æresbevisning for et særdeles aktivt og årelangt arbejde, og ekstraordinære indsats til 

gavn for JSF. Tildelingen kræver enstemmighed i bestyrelsen. 

§ 15. Pengepræmier: Pengepræmier - d.v.s. penge der kan sættes i banken - 

tilfalder Jernbanens Sportsklub Fredericia (JSF), når tilmeldingsgebyret er betalt af JSF. Øvrige 

præmier tilfalder den enkelte m/k. 

Lov teksten er ændret i følgende årstal: 1946, 1960, 1972, 1975, 1977, 1982, 1987, 1988, 1990, 

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2013, 2017, 2019.




