
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne guide er udarbejdet med henblik på, at give nye trænere, frivillige samt bestyrelsesmedlemmer det 

bedst mulige afsæt til en god start i klubben. 

Udarbejdet af bestyrelsen for Houlkær Fodboldklub og senest ajourført marts 2022. 
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Houlkær Fodboldklub 
Houlkær Fodboldklub (HFK) er en fodboldklub beliggende i Houlkærområdet i det østlige Viborg. 

HFK anvender faciliteterne omkring Houlkærhallen til fodboldtræning og afvikling af turneringer med 

nærliggende byer.  

Bestyrelsen 
Det er bestyrelsens målsætning at fremme klubfølelsen blandt medlemmerne. At skabe og fastholde en 

positiv klubånd, hvor sammenhold på tværs af køn og alder vil fremstå som klubbens styrke. 

Det er vores målsætning at skabe fodboldoplevelser for alle og at øge aktivitetsniveauet i klubben for på 

den måde at forøge medlemstallet. 

Det er endvidere bestyrelsens målsætning at skabe sammenhæng mellem klubben, de aktive og forældrene 

samt skabe rammer for en fælles arbejdsindsats, der i fremtiden vil give fodboldafdelingen vitalitet og 

styrke. 

Kontaktpersonen omkring alt der relaterer sig til bestyrelsen er Christian Hald. Se bilag 1. 

Værdigrundlag 
Bestyrelsen i HFK har udarbejdet et værdigrundlag, som det forventes alle frivillige i klubben kan 

identificere sig med. Værdigrundlaget udgør retningslinjerne for det daglige arbejde i klubben og signalerer 

det som karakterisere HFK som fodboldklub. 

Foruden værdigrundlaget er HFK’s overordnede formål at udbrede interessen for, og samle lokal områdets 

beboere omkring fodbold. Foreningens målsætning er at kunne tilbyde fodbold på et højt niveau, for piger 

og drenge i alle aldre, i et udviklende og trygt miljø med godt kammeratskab og gode fodboldoplevelser.  

Værdigrundlaget fremgår af bilag 2.  

Vedtægter for Houlkær Fodboldklub 
Vedtægterne for HFK fremgår af bilag 3. 

Det skal du vide som træner 
Inden du starter som fodboldtræner i HFK er der en række praktiske oplysninger du skal sætte dig ind i. I 

det følgende vil vi forsøge at beskrive så mange af disse som muligt.  

Kontaktpersonen omkring alt der relaterer sig til det sportslige i HFK er Jacob Flintholm. 

Indhentning af børneattest 
Det er lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og 

andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og 

unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.  

Derfor indhenter HFK digitalt en børneattest på dig inden du starter som træner. Det foregår ved, at 

klubben logger på politi.dk og anmoder om børneattest ved brug af dit navn og CPR-nummer. Herefter vil 

du i din e-boks modtage en anmodning om samtykke til indhentning af børneattesten. Ved afgivelse af dit 

samtykke modtager HFK automatisk børneattesten og sagsbehandlingen anses for tilendebragt. 
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Kontaktpersonen er Lone Nør Skott. 

Udlevering af nøglechip og træningsdragt 
Som fodboldtræner i HFK får du adgang til boldrum (udendørs) samt Houlkærhallen med benyttelse af en 

personlig nøglechip, som automatisk registrerer enhver anvendelse heraf. Skulle nøglechippen bortkomme 

eller observeres der uregelmæssigheder omkring nøglechippens anvendelse, vil chippen blive deaktiveret 

og en ny vil eventuelt skulle rekvireres. 

Som fodboldtræner i HFK er du endvidere berettiget til en klubtræningsdragt, som skal anvendes til 

træningen, i turneringssammenhænge samt øvrige relevante anledninger.   

Kontaktperson er Jacob Flintholm. 

Hjertestarter 
Houlkærhallen har en hjertestarter installeret på væggen til venstre for hovedindgangen, som dermed er 

tilgængelig døgnet rundt.  

Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at tage den i brug. Det er altid 

bedre at gøre noget end at forholde sig passivt, selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig 

i. Når hjertestarteren tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis 

hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren. 

Som ny træner eller leder i HFK skal der lyde en opfordring til, at man læser TrygFondens guide til 

genoplivning samt benyttelse af en hjertestarter. 

Træningen 
Har du brug for praktisk hjælp under træningen, så afsøg mulighederne blandt de fremmødte forældre. Hos 

de yngre årgange er mange forældre med til træning og de må gerne hjælpe med det praktiske, øvelser mv. 

Husk dog på at det er træneren, der fastlægger øvelser og aktiviteter.  

Inspiration til aldersrelaterede træningsøvelser kan findes i DBU’s øvelsesbank (via app), på diverse 

superligaklubbers hjemmeside, eller hos dine trænerkollegaer fra fx årgangen over dig. Byd gerne ind på 

træner-/ledermøder, hvis du har ønske om sparring.  

Der er naturligvis også mulighed for trænerkurser/-uddannelse. Læs mere herom i særskilt punkt. 

Materialer og baner til træning og kamp 
Bolde, målmandshandsker, fløjter mv. kan bestilles to gange årligt ved træner/ ledermøde. Mail herom 

udsendes inden træner/ledermødet. Ved akut/særligt behov, kan den sportslige ansvarlige kontaktes.  

Alle forhold vedrørende udendørsbaner samt baner i hallerne rettes til den baneansvarlige og/eller 

sportslige ansvarlige, som forestår kontakten til kommunen og Houlkærhallen.  

Kontaktpersonen er Jacob Flintholm.  

Aflysning i tilfælde af fx sygdom 

Bliver man som træner syg og ikke kan gennemføre en træning, så kan denne enten aflyses eller 

undtagelsesvis gennemføres af forældre. Har du akut brug for trænerassistance, så prøv at kontakte en af 

dine trænerkolleger.  

Turneringer og kampe 
Alle årgange og hold i HFK deltager i lokale turneringskampe arrangeret af DBU. 

https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin
https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin
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Kontaktperson og kampfordeler er Jens Vissing Lauritsen. 

HFK Fodboldskole 
Som et nyt initiativ har bestyrelsen i HFK ambitioner omkring, at afvikle en årlig fodboldskole, der skal 

strække sig over flere dage i sommerperioden. HFK Fodboldskolen afvikles i samarbejde med DBU og 

Houlkærskolen og afvikles første gang i 2021. Der vil blive udviklet separat informationsmateriale herom. 

HFK Fodboldskole bliver et betalingsevent som foruden træning, der vil udfordre spillerne teknisk, taktisk 

og mentalt også byder på forplejning samt masser af kammeratskab. Endvidere udløser HFK Fodboldskolen 

et diplom til alle deltagere samt diverse merchandise i form af fodboldtøj, drikkedunk og en bold fra Select.  

Kontaktperson er Jacob Flintholm. 

Trænersamling og møder 
En gang om året indkalder bestyrelsen i HFK til fælles trænersamling, hvor erfaringer og idéer har mulighed 

for at blive delt og eventuelt videreudviklet.  

Kontaktperson er Jacob Flintholm.  

Muligheder for træneruddannelse 
Kursustilbud udbydes med mellemrum og vil blive kommunikeret på mail til alle trænere, og ellers henvises 

til hjemmesiden. Betaling af kurser skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.  

Kontaktpersonen er Jacob Flintholm.  

Opkrævning af kontingent 
Indmeldelse i HFK sker via hjemmesiden og herefter trækkes kontingentet automatisk.  

Kontingentet for udendørssæsonen opkræves to gange årligt; henholdsvis den 1. april og 1. august: 

U3-U7 (3-mands) kr. 350 (kr. 700) 

U8-U10 (5-mands) kr. 450 (kr. 900) 

U11-U13 (8-mands) kr. 550 (kr. 1.100) 

Nye spillere i HFK skal indmelde sig efter den 1. april eller 1. august. 

Kontingent for indendørssæsonen opkræves en gang årligt den 1. december. 

Alle indendørsårgange betaler kr. 450. 

Nye spillere i HFK skal indmelde sig efter den 1. december. 

Udmeldelse 

For IKKE at få den næste opkrævning så SKAL man meldes ud inden perioden starter ellers betales der frem 

til klubben modtager udmelding. 

Der kan jvf. JBU’s turneringsreglement (§8, stk 2) tilbageholde spillercertifikat, hvis spilleren er i restance op 

til seks måneders kontingent. Spillercertifikat kan først frigives, når eventuelle kontingent restancer er 

betalt. Med andre ord kan man ikke spille for en anden klub, så længe man skylder kontingent. 

Kontaktperson vedrørende udmeldelse er Lone Nør Skott. 
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Ønsker du at stoppe som træner 
Ønsker du at stopper som træner skal dette helst kommunikeres ½ år før, såfremt bestyrelsen skal kunne 

hjælpe med at finde en ny træner. Som udgangspunkt er det dog årgangen selv, der skal finde en ny 

træner. Lykkes det ikke kan årgangen risikere en sammenlægning eller i værste fald en nedlæggelse. 

Ovennævnte frist gælder naturligvis ikke ved akut behov for frigørelse. 

Ønsker du at stoppe så kontakt Jacob Flintholm.  

Futsal 
I Houlkær Fodboldklub opfordrer bestyrelsen til, at alle ungdomshold spiller futsal i indendørssæsonen. 

Futsal forbedrer spillernes teknik og øver dem i at spille i et højt tempo med bolden ved fødderne. 

Store brasilianske stjerner som Ronaldo og Ronaldinho har spillet futsal, og det samme har Viborg FF's 

viceanfører Jakob Bonde. 

Ordet "futsal" er portugisisk og betyder direkte oversat "indendørs fodbold". Futsal adskiller sig dog 

væsentligt fra den form for indendørs fodbold, som mange er flasket op med i Danmark. 

I Houlkær Fodboldklub har vi Rasmus Veng tilknyttet, som er tidligere landsholdsspiller i futsal. Han står i 

spidsen for klubbens futsal-flagskib, Eastside Futsal Viborg (i samarbejde med Overlund GF), som på 

seniorniveau er repræsenteret i landets næstbedste række, Divisionen. Hele tre gange har Rasmus Veng 

været nomineret til en idrætspris i Viborg og i 2021 fik han prisen som Årets Idrætsleder. 

Kontaktpersonen omkring futsal er Dorte Drechsler Sigvardsen. 

HFK samarbejdspartnere 

Sponsorer 
Arbejdet med sponsorer har stor betydning for den positive udvikling af HFK og indfrielse af bestyrelsens 

ambitioner om vækst, fornyelse og udvikling af gode fodboldoplevelser. Derfor prioriteres arbejdsindsatsen 

hermed også højt og derfor er ansvaret koncentreret omkring et enkeltstående bestyrelsesmedlem. 

Ambitionen er at skabe attraktive og spændende samarbejder med langsigtede partnere, som kan 

identificere sig med HFK’s værdier. 

Viborg FF 
HFK er blandt de flere end 40 fodboldklubber, som har indgået et tæt samarbejde med Viborg FF.  

Samarbejdet er baseret på en gensidig loyalitetserklæring. Derudover rummer aftalen også aktiviteter som 

fx sportslig sparring og diverse aktivitetstilbud henover en fodboldsæson.  

Som samarbejdsklub med Viborg FF har vi endvidere mulighed for, at tilbyde gratis børnebilletter til alle 

hjemmekampe på Energi Viborg Arena. Eneste forudsætning - foruden først-til-mølle princippet - er 

naturligvis, at man er betalende medlem af klubben.  

Tilbuddet om gratis billetter til hjemmekampene gælder også for trænere og bestyrelsesmedlemmer i HFK.  

Kontaktpersonen er Dorte Drechsler Sigvardsen. 
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Eastside Viborg 
Drenge spiller som udgangspunkt i HFK i aldersgruppen U5 til og med U12. Det vil sige, at drenge kan gå til 

fodbold i HFK fra de er fire-fem år, og indtil de har færdiggjort deres sæson som U12-spillere. Herefter 

indtræder HFK på drengesiden i et hold-samarbejde med Overlund GF - kaldet Eastside Viborg. 

Formålet med Eastside Viborg er at sikre et fodboldtilbud til drengene i Houlkær og Overlund i en periode, 

hvor der typisk vil være en del frafald på de enkelte årgange. Eastside Viborg har samtidig det mål, at 

spillere med ambitioner, som ikke er blevet udtaget til det fælles Viborg-hold, FK Viborg, kan spille på så 

højt et niveau som muligt. 

Eastside Viborg spiller kampe og træner i både Houlkær og Overlund og har kamptøj, som repræsentere 

begge klubbers farver - blå og rød. 

Der er mulighed for, at Eastside-samarbejdet kan begynde tidligere end U13 for en given årgang, men kun 

hvis begge klubber ønsker det. 

Kontaktpersonen er Dorte Drechsler Sigvardsen og Helle Stilling. 

Top Center og FK Viborg 
Viborg FF Top Center er en del af et projekt under Dansk Boldspil-Union, som ønsker at styrke 

børnefodbolden. HFK er én af Viborg FF's partnerklubber og er dermed en del af Viborg FF Top Center. 

Udvalgte spillere i aldersgruppen U10-U12 fra Viborg FF's partnerklubber vil blive tilbudt én ugentlig 

fællestræning på højt niveau. Spillerne vil være en del af fællestræningerne i mindst et år, og de vil under 

hele forløbet være tilknyttet deres egen klub, hvor de fortsat træner og spiller kampe. 

Fra og med U13 og til og med U15 vil der blive udtaget et hold i FK Viborg-regi (Forenede klubber i Viborg). 

Her vil de bedste spillere i lokalområdet være samlet og blive matchet på tilsvarende høje niveau. 

Det er frivilligt, om en spiller fra HFK ønsker at være en del af FK Viborg. En spiller skal ikke være medlem af 

Viborg FF for at spille i FK Viborg. 

Bliver en spiller fra og med U17 en del af Viborg FF Elite, skal spilleren skifte klub og være medlem af Viborg 

FF. 

Kontaktpersoner er Dorte Drechsler Sigvardsen og Christian Hald. 

Viborg Q 
Piger spiller som udgangspunkt i HFK fra U5-U14. 

I aldersgruppen 14-18 år vil der blive oprettet et talenthold i hver årgang, som spiller under navnet Viborg 

Q og er tilknyttet Liseborg i Viborg Syd. Viborg Q er et formaliseret klubsamarbejde om pigefodbolden 

mellem syv klubber i lokalområdet - herunder HFK. 

De øvrige piger i årgangen spiller på breddehold og fortsætter som medlem af deres egen samarbejdsklub. 

Breddehold sammensættes mere ud fra geografi og sociale hensyn end spillernes niveau. Træning og kamp 

foregår typisk i den klub, som de fleste spillere på holdet har tilknytning til. Flere klubber kan dog også 

deles om værtskabet. 

Kontaktpersonen er Helle Stilling.  
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Kick Starter 
Kick Starter er et initiativ, som er stablet på benene af Viborg Idrætsråd og som henvender sig til de yngste 

pigeårgange. Som Kick Starter indgår man i et netværk med andre klubber og erfaringsudveksler omkring 

etableringen af rene pigehold og ikke mindst fastholdelsen af pigernes interesse for fodbolden. 

Som Kick Starter i HFK tager man ansvaret for at få startet nye pigeårgange op og gennemføre de første 

cirka fem træninger. Herefter overtager årgangens forældre træningen. Rollen som Kick Starter er altså 

begrænset til at iværksætte pigefodboldhold, få så mange til at deltage som muligt og herefter motivere 

forældre til at træne og videreføre holdet. 

Kickstarter rollen baserer sig på tre grundlæggende værdier og principper: 

Piger skal træne med piger, når de begynder til fodbold – ikke sammen med drenge! Piger skal hellere 

træne med ældre piger end med jævnaldrende drenge. Jævnaldrende piger og drenge vil dog meget gerne 

træne ved siden af hinanden, så de kan dyrke sociale relationer før og efter træningen. 

Træningen skal foregå på pigernes præmisser. Det er vigtigt, at børnene leger og har det sjovt. Det er 

mindre vigtigt, om de bliver gode til fodbold. Piger tiltrækkes i større grad end drenge af de sociale 

elementer i holdidræt. 

Piger skal trænes af ansvarlige forældretrænere – evt. suppleret af unge hjælpetrænere. Det er ikke 

klubbens ansvar at finde trænere til holdet efter de fem Kick Starter træninger. Hvis ingen forældre melder 

sig, lukker holdet. Der skal som udgangspunkt findes en chef-træner (med ansvar for træningsplanlægning) 

samt et par faste og et par ’fleksible’ assistenttrænere, hvis holdet skal bestå. 

Kontaktpersonen er Helle Stilling. 

HFK online aktiviteter 
Åbenhed i kommunikationen og højest mulig synlighed i lokalmiljøet ligger bestyrelsen i HFK stærkt på 

sinde. Det gælder for klubben og ikke mindst sponsorerne. Derfor prioriteres HFK’s online aktiviteter højt 

ligesom der tilstræbes et professionelt udtryk.  

HFK har samlet sine online aktiviteter på klubbens hjemmeside, Facebook og Instagram.  

Hjemmeside 
HFK’s digitale tilstedeværelse er forankret omkring klubbens hjemmeside, som til enhver tid vil formidle 

information omkring arrangementer, udvikling, samt ikke mindst fremhæve alle klubbens vigtige sponsorer, 

samarbejdspartnere og øvrige bidragsydere. Den aktuelle ansvarsfordeling i klubben vil ligeledes fremgå af 

hjemmesiden. 

Hjemmesiden har adressen: www.houlkaer-fodboldklub.dk. 

Kontaktpersonen er Olav Bertelsen. 

Sociale medier 
HFK’s synlighed på sociale medier er koncentreret omkring Facebook og Instagram. Øvrige sociale 

mediekanaler er bevidst fravalgt af hensyn til at kunne overskue strømmen af information og ikke mindst 

holde tilstedeværelse aktuel og hyppigt opdateret.  

Herudover er der flere Facebook grupper, der relaterer sig til HFK, primært i relation til de enkelte hold, 

men også i periferien af klubben.  

http://www.houlkaer-fodboldklub.dk/
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Kontaktpersonen er Olav Bertelsen. 

Facebook gruppen: Houlkær Fodboldklub 
Facebook gruppen Houlkær Fodboldklub fungerer som den overordnede klubprofil. Det er herfra 

bestyrelsens initiativer og øvrige udmeldinger kommunikeres, men også her SoMe fællesskabet på tværs af 

klubbens aktive og forældre har sit udspring. 

Administrator for gruppen er Olav Bertelsen. 

Instagram profilen: Houlkær Fodboldklub 
På Instagram @houlkaer.fk deles stort og småt fra træninger og turneringer i klubben. Benyt gerne 

hashtagget #houlkærfodbold i egne opslag på Instagram, som relaterer sig til HFK.  

Administrator for profilen er Olav Bertelsen. 

Facebook gruppen: Houlkærhallen 
Facebook gruppen Houlkærhallen henvender sig til alle med interesse for aktiviteter i og omkring 

Houlkærhallen.  

Administratorer for gruppen er Jens Johansen og Olav Bertelsen. 

Facebook gruppe (privat gruppe): HFK trænere 
Facebook gruppen HFK trænere er en privat gruppe kun for trænere og frivillige i HFK. Det er her intern 

information, spørgsmål og erfaringer på tværs af årgangene deles og det er derfor klubbens klare 

forventning, at man som træner tilmelder sig gruppen. 

Administrator for gruppen er Olav Bertelsen. 

GDPR og samtykke 
HFK efterlever Datatilsynets retningslinjer for beskyttelse af data i foreningsregi for såvel medlemmer som 

frivillige. Det gælder personoplysninger, registrering, opbevaring, systematisering og videregivelse.  

I forhold til brug at billeder, video og lignende materiale indsamles samtykke til brug heraf i IT-programmet 

KlubOffice. 

For uddybende information omkring GDPR, herunder persondata- og privatlivspolitik, henviser vi til 

menupunktet ”Klubben” på hjemmesiden.  

Kontaktpersonen er Olav Bertelsen. 
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Kontaktpersoner 
Bestyrelsen   Mailadresse   Telefon 
Christian Hald   christianhald18@gmail.com  5076 4129 

Jacob Flintholm   jacob.flintholm1@gmail.com  4026 3070 

Lone Nør Skott   loneskott@gmail.com  2619 1006 

Kenni Elkjær   elkenni@hotmail.com  4015 7059 

Helle Stilling   helle.stilling@hotmail.com  6015 5316 

Olav Bertelsen   olav.bertelsen@yahoo.dk  2148 9864 

Sport og materialer 
Jacob Flintholm   jacob.flintholm1@gmail.com  4026 3070 

Kasserer og børneattester 
Lone Nør Skott   loneskott@gmail.com  2619 1006 

Sponsorere 
-   -   - 

Houlkærhallen 
Jens Johansen   jenstjohansen@gmail.com  3095 3717 

Op- og nedtagning af bander (Houlkærhallen) 
Jacob Flintholm   jacob.flintholm1@gmail.com  4026 3070 

Simon Thomsen    

Søren Christensen  

Futsal  
Dorte Drechsler Sigvardsen  idosi@rebild.dk   2899 4011 

Nisse Cup  
Udvalg nedsættes fra sommeren 2022  

Kridtning af baner 
Lauge Veje   laugeveje@gmail.com 

Kampfordeler 
Jens Vissing Lauritsen  kampfordeler.sik.fodbold@gmail.com 2243 8455  

Eastside Viborg 
Dorte Drechsler Sigvardsen  idosi@rebild.dk   2899 4011 

Helle Stilling   helle.stilling@hotmail.com  6015 5316 

Kick Starter og Viborg Q 
Helle Stilling   helle.stilling@hotmail.com  6015 5316 

Top Center og FK Viborg 
Dorte Drechsler Sigvardsen  idosi@rebild.dk   2899 4011 

Christian Hald   christianhald18@gmail.com  5076 4129 

Webmaster, SoMe og GDPR  
Olav Bertelsen   olav.bertelsen@yahoo.dk  2148 9864 
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Bilag 2 

Houlkær Fodboldklubs værdigrundlag er udarbejdet af bestyrelsen i 2021 

 

 

 

VÆRDIGRUNDLAG 



 

 
 

    
 

Side 1 
  

A. Et udviklende fodboldmiljø 

Vi ønsker til stadighed at understøtte: 

 Udvikling af spillere: Vi ønsker at skaber gode fodboldspillere - og hele mennesker 

 Løbende uddannelse af unge trænere og dommere 

 Vi tilbyder (og forventer) løbende uddannelse/udvikling af vores trænere 

 

B. Plads til alle 

Vi har fokus på at være en klub hvor: 

 Vi har plads til alle spillere, der ønsker at træne og spille kampe 

 Vi prioriterer det gode kammeratskab og sociale aktiviteter for at understøtte holdånd og 

fællesskab, både indenfor de enkelte hold og i klubben som helhed 

 Det skal være sjovt at spille fodbold - men vi vil stadig gerne vinde fodboldkampe 

 

C. Fairplay 

Vi understøtter og efterlever DBU’s retningslinjer for fairplay: 

 Det gælder vores spillere, forældre, trænere og holdledere på og uden for banen 

 

D. Lokalt engagement og inddragelse 

Vores klub tegnes af engagerede kræfter, som har tilknytning til det lokalområde vi er placeret i: 

 Vi understøtter og indgår i samarbejde med øvrige foreninger i vores lokalområde, det gælder både 

andre idrætsklubber og specifikt vores nabofodboldklubber 

 Vi arbejder på at få de bedst mulige faciliteter til at understøtte klubbens formål  

 Vi har fokus på at skabe gode rammer for børn og unge i vores lokalområde, i samspil med skole, 

kommune og forældre 

 Vi udviser åbenhed og tolerance overfor nye medlemmer og understøtter, at alle får mulighed for at 

være aktive i klubben uanset økonomisk og social formåen 

 Vi forventer at alle spillere, forældre, trænere mv. er aktive i klubben s beslutninger og engagerer sig 

i løbende aktiviteter og udviklingstiltag 

 Vi ønsker at være synlige i nærområdet, i form af tydelig, klar og åben kommunikation. Med henblik 

på både rekruttering, sponsorering og generel information 

 

E. Sund klub 

Det gælder i forhold til drift og organisering: 

 

Et forsvarligt økonomisk grundlag: 

 Stabil drift med understøttelse af demokratiske principper i forhold til ledelse og medbestemmelse 

 Det gælder vores prioritering af klubbens midler 

 Det gælder vores håndtering af kontingent, betalingsforpligtigelser og sponsorforpligtigelser 

 

I forhold til vores trænere: 

 Vi arbejder for at alle der arbejder omkring klubben oplever at kunne fungere i et sundt og 

anerkendende ”arbejdsmiljø” 

 

I forhold til vore medlemmer: 

 Vi arbejder på at alle medlemmer har lige vilkår i klubben 

 Vi ønsker at understøtte sunde vaner omkring både træning og ernæring 

 

F. Fremsynet fodboldklub 

Det gælder såvel online som offline: 

 Vi forholder os løbende til hvordan en idrætsforening som vores, kan følge med tiden og udvikle sig 

 Vi er lyttende i forhold til vores medlemmers ønsker og behov, også i forhold til nye tendenser og 

ideer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3 

Viborg den 31.12.2016 med rettelser vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2021 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 



 

 
 

    
 

Side 1 
  

Vedtægter for Houlkær Fodboldklub:  

§1  

Foreningens navn er Houlkær Fodboldklub. 

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. Foreningen er tilsluttet Viborg Idrætsråd (De samvirkende 

idrætsklubber i Viborg), samt relevante forbund og organisationer (DIF, DGI, DBU).  

§2  

Forenings formål er at samle børn og voksne til gode og sunde fritidsinteresser herunder fodbold som 

primær prioritet. Dette forsøges opnået ved at:  

 Fremme interessen for fodbold 

 At organiserer attraktive aktiviteter 

 At virke for praktiske foranstaltninger der kan lette og fremme idrætten  

§3  

Optagelse: Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Indmeldelse sker ved elektronisk tilmelding 

til foreningen, eller ved henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget person. Optagelse af 

umyndige medlemmer sker ved elektronisk tilmelding fra forældre/værge eller ved skriftlig samtykke fra 

forældre/værge.  

Udmeldelse: Udmeldelse bør ske skriftligt, men kan accepteres af bestyrelsen på anden vis. En udmeldelse 

kan ikke accepteres før forfaldent kontingent er betalt.  

Eksklusion: Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen hvis medlemmet  

 Er i ulovlig kontingentrestance eller anden økonomisk restance til foreningen  

 Udviser eller har udvist dårlig opførelse eller anden handling, der kan skade foreningens anseelse 

og omdømme 

 Overtræder foreningens vedtægter 

 Ikke retter sig eller har rettet sig efter udpeget leders anvisninger  

§4  

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for en sæson af gangen.  

Aktive medlemmer betaler efter bestyrelsens valgte metode og antal gange fortrinsvis forud for sæsonen. 

Passive medlemmer opkræves helårligt, bestyrelsen bestemmer selv tidspunktet for opkrævning. 

Kontingent skal være betalt senest 14 dage efter forfald.  

§5  

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggende. Den ordinære generalforsamling 

finder sted en gang om året inden udgangen af marts måned under ledelse af en af generalforsamlingens 

valgt dirigent.  

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling finder sted med 14 dages varsel ved annoncering med 

angivelse af dagsorden. Annoncering er min. ved opslag i klublokalet.  



 

 
 

    
 

Side 2 
  

Generalforsamlingens referat (protokol) underskrives af dirigent og formand samt 1. ekstra 

bestyrelsesmedlem.  

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles  

1) Valg af dirigent  

2) Bestyrelsens beretning  

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

4) Fremlægge budget for det kommende år  

5) Fastsættelse af kontingent  

6) Indkomne forslag  

7) Valg til bestyrelsen  

8) Valg af revisorer  

9) Eventuelt  

Ad. pkt. 6: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1.uge før generalforsamling  

Ad. pkt. 7: Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling med formand og 

økonomiansvarlig. Medlemmer vælges for en 2 årig periode. Formand er på valg i lige år, økonomiansvarlig 

i ulige år. Medlem 3 og evt. 5i lige år og evt. medlem 4 i ulige år.  

Ad. pkt. 8: Revisorer vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. 

Alle afgørelser finder sted ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning finder sted hvis et medlem ønsker det. 

Ingen beslutning, der tilsigter foreningens opløsning eller forandring i dens vedtægter kan finde sted uden 

at der er mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede og mindst 2/3 stemmer for.  

Er der ikke mødt 2/3 af foreningens medlemmer op, og er der simpelt flertal for forslaget, indkaldes der til 

ekstraordinær generalforsamling senest 28 dage efter den første nævnte, hvor samme forslag kan vedtages 

med simpel majoritet.  

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det skriftligt 

forlanges af mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelsen til ekstraordinær 

generalforsamling indvarsles senest 14 dage efter anmodning med samme varsel som til den ordinære 

generalforsamling.  

Alle medlemmer over 16 år er stemmeberettigede med 1 stemme. Alle over 16 år er valgbare.  

Alle medlemmer under 16 år, har stemmeret med 1 stemme via forældre/værge.  

§6  

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, forvalter dens midler og koordinerer den daglige drift. 

Bestyrelsen skal bestå af minimum tre medlemmer og maksimalt seks medlemmer.  

Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner om fast ejendom.  



 

 
 

    
 

Side 3 
  

Foreningen tegnes udadtil af formand og økonomiansvarlig og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem, 

også vedrørende dokumenter om lån, samt køb og salg.  

Tegningen binder alene foreningen og ikke bestyrelsesmedlemmerne personligt.  

Bestyrelsen kan udpege personer eller udvalg til opgaver, der tager ansvar indenfor daglig drift.  

Herunder  

 Rekruttering af ledere og trænere 

 Planlægning af stævner og turneringer 

 Medlemspleje og medlemsregistrering 

 Sponsor rekruttering og pleje 

Bestyrelsen bemyndiges og er forpligtet til at udarbejde konkrete retningslinjer for etablering af udvalg 

samt udvalgenes sammensætning og virke.  

Alle personer og udvalg er direkte ansvarlig overfor bestyrelsen. Handlinger og beslutninger, der efter 

bestyrelsens opfattelse er i strid med foreningens formål, vedtægter og interesser kan omstødes af 

foreningens bestyrelse. Aktiviteter udenfor foreningens normale virkefelt skal forelægges bestyrelsen til 

godkendelse.  

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det findes påkrævet - dog mindst 3 gange årligt. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede til et indkaldt møde. Der er op til seks pladser i 

bestyrelsen.  

Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Over møderne føres der protokol (referater), der godkendes på følgende bestyrelsesmøde. Protokollen er 

offentlig og skal fremlægges på forlangende.  

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Houlkærhallens repræsentantskab.  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Økonomiansvarlig har ansvaret for bogholderiet føres og 

fremlægger regnskabet i revideret stand på ordinær generalforsamling. Regnskabet er til enhver tid 

tilgængelig for bestyrelse og revisor/er. Regnskabet skal revideres af min. 1. revisor.  

Alle formueeffekter, som foreningen ejer, skal så vidt mulig lyde på foreningens navn, og der kan ikke 

disponeres over disse midler uden økonomiansvarlig eller formands underskrift.  

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål gennem 

Viborg Idrætsråd.  

Viborg den 31.12.2016 med rettelser vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2021.  

 

 


