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Vedtægter for Alpint Kraftcenter Danmark 
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§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningen Alpint Kraftcenter Danmark, der er stiftet den 4. februar 2015, har hjemsted i Brøndby 
Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er: 

• At supportere og drive eliten inden for dansk alpint konkurrenceskiløb 
• At medvirke til udviklingen af dedikerede skiatleter frem mod deltagelse i international alpin 

skisport 
• At medvirke til fastholdelse af junior konkurrenceskiløbere på et nationalt sportsligt niveau 
• At fremme og udbrede kendskabet til alpint konkurrenceskiløb 
• At understøtte skiklubber under Danmarks Skiforbund med rekruttering og talentudvikling af alpine 

konkurrenceskiløbere 

Det er derudover foreningens formål at: 

• Samle, koordinere og udvikle operationelle aktiviteter vedrørende ovenstående punkter. 

 

§ 3 Medlemskab 

Enhver skiklub, der er medlem af Danmarks Skiforbund, og som aktivt og konstruktivt ønsker at understøtte 
og bidrage til foreningens formål, kan søge om optagelse som medlem af foreningen ved at kontakte 
bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for løbende opdatering af medlemslisten. 

I det omfang Alpint Kraftcenter Danmark varetager aktiviteter på vegne af Danmarks Skiforbund (f.eks. ved 
at arrangere DM eller i forbindelse med FIS-børnekonkurrencer eller store events i FIS regi), er 
enkeltstående medlemmer af en skiklub under Danmarks Skiforbund, der ikke er medlem af Alpint 
Kraftcenter Danmark, berettiget til at tage del i disse på lige fod med medlemmer i en skiklub, der er 
medlem af Alpint Kraftcenter Danmark. Såfremt Alpint Kraftcenter Danmark udbetaler direkte økonomisk 
støtte eller på nogen anden måde anvender ressourcer på at varetage sådanne aktiviteter, skal der betales 
herfor fra gang til gang for at undgå forskelsbehandling i forhold til skiklubber, der er medlem af Alpint 
Kraftcenter Danmark. Hvor meget der skal betales fastsættes af Alpint Kraftcenter Danmarks bestyrelse. 

Enkeltstående medlemmer af en skiklub under Danmarks Skiforbund, der ikke er medlem af Alpint 
Kraftcenter Danmark, kan også optages som enkeltstående individuelle medlemmer i foreningen Alpint 
Kraftcenter Danmark. Dermed har det individuelle medlem mulighed for at deltage i alle Alpint Kraftcenter 
Danmarks aktiviteter på lige fod med medlemmer af en skiklub, der er medlem af Alpint Kraftcenter 
Danmark. Personer, der gerne vil være enkeltstående individuelle medlemmer i foreningen Alpint 
Kraftcenter Danmark, kan søge om optagelse ved at kontakte bestyrelsen og betaler da almindeligt 
medlemskontingent fastsat af generalforsamlingen efter § 5.  
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Et udtrådt medlem kan kun optages som medlem på ny, såfremt eventuel gæld til foreningen er berigtiget. 

 

§ 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. Udtrædelse kan ligeledes ske 
umiddelbart efter en generalforsamling. 

 

§ 5 Kontingent 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent, indbetalingsterminer og 
opkrævningsform foreslås af bestyrelsen. 

Kontingentet tager udgangspunkt i antal aktive udøvere, som den enkelte medlemsklub har tilknyttet Alpint 
Kraftcenter Danmarks aktiviteter. Medlemsklubber med mange aktive udøvere vil som udgangspunkt have 
et højere samlet klubkontingent end medlemsklubber med færre aktive udøvere. 

Enkeltstående individuelle medlemmer af Alpint Kraftcenter Danmark betaler også kontingent. 

 

§ 6 Restance 

Betales kontingentet ikke til forfaldsdatoen, fremsendes rykker eller påkrav. Betales der stadig ikke senest 
14 dage, efter skriftligt påkrav er afsendt til det pågældende medlem, kan bestyrelsen udelukke 
medlemmet, hvorved samtlige medlemsrettigheder fortabes. Udelukkelsen fritager ikke det udelukkede 
medlem for de forpligtelser og det ansvar, der følger af aftaler, der er indgået i medlemsperioden. 
Medlemskab kan kun erhverves igen i henhold til den i § 3 beskrevne procedure. 

 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende 1) handler i strid med foreningens formål, 
2) i øvrigt tilsidesætter foreningens vedtægter på en for foreningen skadelig vis eller 3) 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 
eller ekstraordinær generalforsamling i henhold til paragraf 9 som et særligt punkt på dagsordenen. Det 
ekskluderede medlem har ret til at være til stede, personligt eller via repræsentant, under 
generalforsamlingens behandling af eksklusionen og ret til at tale sin sag. Det ekskluderede medlem har 
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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 bør omstødes, kræver samme kvalificerede 
flertal og deltagelse som til ændring af foreningens vedtægter jf. § 16. 

 

§ 8 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Myndighed 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i august eller september måned. 

Indkaldelse skal finde sted med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og ved annoncering på 
relevante hjemmesider.  

Dagsorden med bestyrelsens forslag samt foreningens regnskab skal udsendes senest 7 dage før den 
ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og skal af bestyrelsen udsendes 
samtidig med dagsordenen. 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede 

Mødeberettigede på generalforsamlinger er alle skiklubber i Danmarks Skiforbund. Stemmeberettigede er 
dog kun de klubber, som er medlem af foreningen, og som i det seneste regnskabsår har betalt 
medlemskontingent til Alpint Kraftcenter Danmark i forhold til deres aktive udøvere. Enkeltstående 
individuelle medlemmer af Alpint Kraftcenter Danmark har ikke stemmeret. 

Hver medlemsklub med stemmeret skal udpege en repræsentant, der på generalforsamlingen varetager 
medlemsklubbens stemmeret. Medlemsklubberne kan frit udpege deres egne medlemmer som deres 
repræsentant.  

Medlemsklubbernes antal stemmer ved generalforsamlingen afhænger af deres størrelse. Der gælder 
følgende: 

1) Alle medlemsklubber har som følge af deres medlemskab af foreningen Alpint Kraftcenter Danmark 
hver én stemme 

2) De 2 medlemsklubber, der har flest registrerede skiklubmedlemmer under Danmarks Skiforbund, 
har yderligere hver én stemme 

3) De 2 medlemsklubber, der har flest aktive udøvere tilknyttet Alpint Kraftcenter Danmarks 
aktiviteter, har yderligere hver én stemme 
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Alle medlemsklubber har således minimum hver 1 stemme på generalforsamlingen, og ingen medlemmer 
kan have flere end 3 stemmer på generalforsamlingen. 

Danmarks Skiforbund udpeger i sin bestyrelse et medlem til at være Danmarks Skiforbunds repræsentant 
på generalforsamlingen. Dette medlem har også én stemme. 

Stk. 4 Gennemførelsen 

Forhandlingerne 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, medmindre 
samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder dette. Forslag om vedtægtsændringer skal dog altid 
være fremsendt på forhånd. 

I tilfælde af at der er kommet flere forslag om samme sag, afgør dirigenten, hvordan der stemmes, men 
skal sikre, at der stemmes om alle forslag; det kan evt. ske ved, at der stemmes om flere forslag på samme 
tid. 

Ved vedtægtsændringer skal der stemmes om hver enkelt ændring paragrafvist, såfremt blot en af de 
tilstedeværende medlemsklubbers repræsentanter ønsker det. 

Stk. 5. Flertal 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af 
nærværende vedtægter. 

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning skal foregå ved kvalificeret majoritet jf. § 16 og § 17. 

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemsklubbers 
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. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Stk. 7. Dagsorden 

Dagsorden 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 

4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år 

5. Behandling af indkomne forslag 
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6. Valg af formand (lige år) 

7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

9. Valg af revisor 

10. 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, i det tilfælde mindst en tredjedel af foreningens medlemmer har 
begæret en sådan. For så vidt angår en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling, samt hvad 
angår alle øvrige 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 Alpint Kraftcenter 
Danmarks bestyrelse, men dette medlem kan ikke vælges som formand eller kasserer. Skiforbundets 
medlem udpeges af bestyrelsen i Danmarks Skiforbund blandt dens medlemmer. 

Bestyrelsen kan bestå af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2-årige perioder i lige og ulige år, så alle 
repræsentanter ikke skiftes samtidigt. Valg sker i henhold til Alpin Kraftcenter generalforsamlings 
dagsorden.  

 

§ 11 Bestyrelsens beslutninger og tegningsret 

Bestyrelsen har af generalforsamlingen fået ansvar for at varetage den løbende drift af Alpint Kraftcenter 
Danmarks aktiviteter og finansielle forhold, herunder optagelse og eksklusion af medlemmer. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen fører en 
protokol over bestyrelsens forhandlinger. Denne protokol er tilgængelig for alle medlemmer af Alpint 
Kraftcenter Danmark og Danmarks Skiforbund. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

I tilfælde af stemmelighed er Formandens stemme udslagsgivende. 

Dog gælder, at der kræves enstemmighed i bestyrelsen for ændringer af: 
• Fordelingsnøgler for elitestøtte 
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• Ændringer i model for udtagelse til UOL, EYOF, VM etc. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om ændringsforslag på ovennævnte punkter, kan disse forslag rejses 
på generalforsamlingen under reglerne i § 9 Ekstraordinær Generalforsamling. 

Bestyrelsen kan beslutte, at Alpint Kraftcenter Danmarks daglige ledelse og aktiviteter varetages af en eller 
flere ansatte eller indkøbte ressourcer som medhjælpere. Bestyrelsen ansætter og afskediger ansatte og 
træffer beslutning om indkøbte ressourcer og aftaler – og følger op på – vilkår samt resultatmål. 
Bestyrelsen kan udstyre medhjælpere med prokura. Større fastansættelser skal ske efter stillingsopslag. 

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren eller, i tilfælde af at bestyrelsen beslutter at give prokura til 
f.eks. en kraftcenterchef, af denne i forening med enten kassereren eller formanden i forbindelse med 
økonomiske dispositioner. 

Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
Bestyrelsen beslutter det mandat, et udvalg opererer under. 

 

§ 12 Begrænsning i foreningens hæftelse 

For enhver forpligtelse for foreningen hæfter alene foreningen. Foreningens hæftelse er begrænset til 
foreningens formue. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

 

§ 13 Regnskab 

Foreningens regnskabsår omfatter perioden 1. juni – 31. maj. 

Foreningens regnskab føres af kassereren eller en til opgaven udpeget underleverandør. Bestyrelsen er 
ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Regnskabet og status forelægges den 
ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors erklæring og underskrift. 
Årsregnskabet skal aflægges efter almindeligt accepterede regler og retningslinjer for god regnskabspraksis. 

Årsregnskab udsendes til foreningens medlemmer sammen med dagsordenen til den ordinære 
generalforsamling. 

 

§ 14 Revision 

Revisor vælges på den ordinære generalforsamling hvert år. Revisor skal hvert år gennemgå foreningens 
årsregnskab. Årsregnskabet forsynes med revisors erklæring. Revisor skal være statsautoriseret eller 
registreret revisor. 
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Revision udføres som minimum som review, som defineret af brancheorganisationen Danske Revisorer 
(FSR); revisionen skal sikre, at medlemmerne har den af medlemmerne ønskede indsigt i økonomien, 
herunder indtægter, udgifter og balance. 

 

§ 15 Vedtagelse 

Nærværende vedtægter for Alpint Kraftcenter Danmark er vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. 
september 2020. 

 

§ 16 Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, såfremt forslaget har været fremsendt på 
forhånd, men kræver, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at 
forslag om vedtægtsændringer kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Hvis ikke der er 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, kan ændringer først vedtages 
på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. I så tilfælde kan forslaget om vedtægtsændringer 
vedtages, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. For at forslaget vedtages 
kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§ 17 Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to i dette øjemed særligt indkaldte 
ekstraordinære generalforsamlinger. 

For at den første ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 
3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis ikke der er 2/3 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer til stede, må der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. I så tilfælde kan forslaget 
vedtages, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. For at forslaget vedtages 
kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

På den anden ekstraordinære generalforsamling kan foreningens beslutning om opløsning endeligt 
vedtages, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. For at forslaget om 
opløsning vedtages kræves igen, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Ved opløsning fordeles foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, ligeligt blandt 
medlemsklubberne og øremærkes til klubbernes ungdomsarbejde. 
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§ 18 Tilhørsforhold og klageinstans 

Alpint Kraftcenter Danmark varetager alpin konkurrenceskisport for medlemsklubber i Danmarks 
Skiforbund på vegne af Danmarks Skiforbund. 

Foreningen Alpint Kraftcenter Danmark 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 det alpine 
område. 
 
Såfremt der skulle opstå tvister i relation til foreningens formål og aktiviteter, som ikke lader sig løse 
gennem det normale bestyrelsesarbejde jf. § 11, kan sådanne af bestyrelsen, eller medlemsklubberne eller 
individuelle medlemmer bringes op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i 
overensstemmelse med § 8 og § 9. Generalforsamlingen er som nævnt i § 8, stk. 1 foreningens øverste 
myndighed. 

 

 

 

Brøndby, den 28. september 2020 

 

___________________________________          ____________________________________ 
            Michael Hanghøj (formand)                          Kim Skov Jensen (kasserer) 

 

___________________________________ 
          Morten Boldsen (dirigent) 
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