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Love 

for 

Frederiksberg Idræts-Union 

 
 

I. Navn og hjemsted  

§ 1 

1.1 Unionens navn er Frederiksberg Idræts-Union (FIU). 

1.2 FIU er stiftet 1. marts 1923. 

1.3 FIUs hjemsted er Frederiksberg Kommune. 

 

II. Formål 

§ 2 

 FIUs formål er: 

  at fremme udøvelsen af idræt i Frederiksberg Kommune 

  at skabe bedst mulige vilkår for idrætsforeningerne på Frederiksberg 

  at skabe gode forhold mellem idrætsforeningerne på Frederiksberg 

  at varetage de frederiksbergske idrætsforeningernes interesser i forhold til offentlige  

                       myndigheder, herunder specielt i forhold til Frederiksberg Kommune 

  at forestå fordelingen af de faciliteter, der står til rådighed for FIU 

  at administrere de faciliteter, som FIU ejer, og de faciliteter, hvis         

       administration er overladt til FIU 

 

III. Medlemmer 

 

Optagelsesbetingelser 

§ 3 

3.1 Som medlem kan optages enhver åben idrætsforening, der er hjemmehørende i 

 Frederiksberg Kommune. 

3.2 Ved ”åben” forstås en idrætsforening, der optager enhver, som ønsker at udøve den eller de 

 idrætsgrene, som foreningen har på sit program. 

3.3 Ved ”hjemmehørende” forstås, at det af foreningens vedtægter skal fremgå, at foreningen er 

 hjemmehørende i Frederiksberg Kommune.  

 FIU kan kræve, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening af  

 Frederiksberg Kommune. 

3.4 Foreningen skal, som udgangspunkt, være medlem af en lokalunion og et specialforbund under 

 Danmark Idræts-Forbund eller medlem af en af idrættens andre hovedorganisationer og 

 dermed være underkastet disse organisationers love.  

3.5 Foreningen skal sandsynliggøre, at dens idrætslige aktivitet har et rimeligt indhold og omfang, og 

 at der i øvrigt ikke er væsentlige forhold, der taler mod foreningens medlemskab af FIU. 
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Ansøgning om optagelse 

§ 4 

4.1 Ansøgning om medlemskab fremsendes, med de nødvendige oplysninger, til FIUs administration, 

 jf. § 3. 

  

4.2 Såfremt en ansøgning om medlemskab bliver afslået af bestyrelsen, er den ansøgende forening 

 berettiget til at forelægge ansøgningen på det førstkommende ordinære 

 repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabets afgørelse, der træffes ved almindelig 

 stemmeflertal, er endelig. Ved afslag vil en ny ansøgning fra den pågældende forening tidligst 

 kunne fremsendes til behandling i bestyrelsen et år efter datoen for repræsentantskabets 

 afslag. 

4.3 Optagelse i FIU har omgående virkning. 

 

Medlemmernes pligter 

§ 5 

 FIUs foreninger er forpligtet til: 

  at overholde FIUs love, regulativer samt de bestemmelser, som repræsentantskabet      

                       eller bestyrelsen finder nødvendige eller hensigtsmæssige 

  at betale det af repræsentantskabet fastsatte årlige kontingent 

 

 For at sikre den bedst mulige kommunikation skal foreningen holde FIU opdateret med 

 relevante oplysninger om foreningens formand og kontaktpersoner.  

 

Udmeldelse 

§ 6 

 Udmeldelse skal ske skriftligt til FIU og har virkning fra den førstkommende 1. januar. 

 

Udelukkelse 

§ 7 

7.1 Når særlige forhold giver anledning dertil, eller en forening ikke længere opfylder betingelserne i 

 §§ 3 og 5, kan bestyrelsen udelukke en forening fra medlemskab af FIU. 

7.2 Bestyrelsens beslutning skal træffes på et møde, hvor foreningens  formand skriftligt er indkaldt 

 med mindst 14 dages varsel.  

 I indkaldelsen skal det udtrykkelig fremgå, at der på mødet vil blive taget stilling til foreningens 

 udelukkelse. På mødet skal foreningens formand og dennes eventuelle bisidder have lejlighed til 

 at fremføre deres forsvar. 

7.3 Til en gyldig beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende 

 bestyrelsesmedlemmer stemmer for udelukkelsen. Dog kan bestyrelsen ved almindelig 

 stemmeflertal træffe beslutning om udelukkelse på grund af kontingentrestance, jf. § 5.   

7.4 Den udelukkede forening kan, undtagen hvor der er tale om udelukkelse p. g. a. 

 kontingentrestance, kræve spørgsmålet prøvet på det førstkommende ordinære 

 repræsentantskabsmøde, hvor foreningens formand og dennes eventuelle bisidder skal have 

 lejlighed til at redegøre for sagen. 
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7.5 For at godkende bestyrelsens beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af 

 repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende 

 medlemmer stemmer for forslaget. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men 

 mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, kan dette fremsættes på et 

 ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor  forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte 

 stemmer, uanset antallet af fremmødte. 

7.6 Bestyrelsen træffer i forbindelse med udelukkelsen samtidig beslutning om, fra hvilket tidspunkt 

 udelukkelsen skal have virkning. En forening, der er udelukket, kan kun genoptages efter 

 bestyrelsens beslutning herom. 

 

IV. FIUs struktur 

 

§ 8 

 FIUs organer er:  

  a) Repræsentantskabet, jf. §§ 9-13. 

  b) Bestyrelsen, jf. §§ 14-16. 

  c) Økonomiudvalget, jf. § 17. 

  d) Idrætsudvalget, jf. § 18. 

  e) De idrætsfaglige udvalg, jf. § 19. 

  f) Brugergrupperne, jf. § 20. 

  g) Revisionen, jf. § 21-23. 

  h) FIUs Voldgiftsret, jf. § 24.     

 

V. Repræsentantskabet 

 

§ 9 

9.1 Repræsentantskabet er FIUs højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige. 

9.2 Repræsentantskabet sammensættes således: 

 a) Bestyrelsens medlemmer og suppleant, jf. § 14. 

 b) Økonomiudvalgets medlemmer, jf. § 17. 

 c)  Idrætsudvalgets medlemmer, jf. § 18. 

 d) Én repræsentant fra hver af de foreninger, der er medlem af FIU. 

 e) To medlemmer udpeget af og blandt Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

  

9.3 Foreningernes valg af egen repræsentant, jf. stk. 2. litra d), sker i overensstemmelse med de 

 pågældende foreningers egne vedtægter. 

9.4 Bestemmelserne i stk. 2, litra e), kan ikke ændres eller udgå uden godkendelse af 

 Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

 

Ordinært repræsentantskabsmøde 

§ 10 

10.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes på Frederiksberg inden udgangen af marts. 

10.2 FIUs formand indkalder repræsentantskabet. 

 Indkaldelsen skal ske skriftligt (fysisk og/eller elektronisk) med mindst 14 dages varsel. 
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10.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab. 

 Yderligere eksemplarer af indkaldelsens bilag kan rekvireres i FIUs administration. 

10.4 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 1/3 af dets  medlemmer er til stede, 

undtaget er de i §§ 7, 30 og 31 anførte tilfælde (udelukkelse, lovændringer og opløsning). 

10.5 Formænd for de idrætsfaglige udvalg, formænd for brugergrupperne og FIUs  

æresmedlemmer inviteres med taleret. 

10.6 Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra Frederiksberg Kommune samt andre gæster til at 

 overvære repræsentantskabsmødet med taleret. 

 

Dagsorden 

§ 11 

  11.1  På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende: 

   1)  Valg af dirigent.  

   2) FIUs formand aflægger beretning for virksomheden i det forløbne år. 

   3) Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber for FIU. 

   4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

   5) Indkomne forslag 

    6) Valg af FIUs formand (lige år) 

   7) Valg af formand for økonomiudvalget (lige år) 

     8) Valg af formand for idrætsudvalget (ulige år) 

   9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

   a) valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år) 

   b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

   c) valg af 1 suppleant (hvert år) 

 10) Valg af medlemmer til økonomiudvalget 

   a) valg af 1 medlem (lige år) 

   b) valg af 1 medlem (ulige år) 

 11) Valg af medlemmer til idrætsudvalget 

   a) valg af 2 medlemmer (lige år) 

   b) valg af 1 medlem (ulige år) 

 12) Valg af revisorer 

   a) valg af 2 revisorer 

   b) valg af 1 suppleant 

   c) valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

 13) Eventuelt 

 

Valgperioder 

11.2 Valg af revisorer og suppleanter sker for et år. 

 Alle andre valg sker for to år. 

 

Forslag 

11.3 Medlemmer af repræsentantskabet kan fremsætte forslag, der ønskes behandlet på  

repræsentantskabsmødet. Forslag skal være FIU i hænde senest  d. 31. januar. 
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Repræsentantskabets ledelse 

§ 12 

12.1 Repræsentantskabsmøderne ledes af en dirigent, valgt med almindelig stemmeflertal.  

12.2 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.    

12.3 Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.  

 Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver 

 udelukkelse af medlemmer (§ 7), lovændringer (§ 30) og beslutning om unionens opløsning  

 (§ 31) kvalificeret flertal.  

  

Skriftlig afstemning 

12.4 Skriftlig afstemning kan forlanges af mindst tre repræsentanter. 

 Ved personvalg dog såfremt een repræsentant forlanger det.    

 I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning, forestået af dirigenten. 

12.5 Intet medlem af repræsentantskabet kan afgive mere end en stemme og dette kun ved sin 

personlige tilstedeværelse. 

 

Referat 

12.6 Der udfærdiges et referat, der godkendes og underskrives af dirigenten.   

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

§ 13 

13.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af FIUs 

 foreninger skriftligt anmoder om det. 

13.2 Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen 

 er modtaget. 

13.3 For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme 

 bestemmelser som for det ordinære repræsentantskabsmøde. 

 

VI. Bestyrelsen 

 

Bestyrelsens sammensætning 

§ 14 

14.1  Bestyrelsen består af seks medlemmer, valgt af repræsentantskabet: 

  a) FIUs formand 

  b) Formanden for økonomiudvalget, jf. § 17. 

  c) Formanden for idrætsudvalget, jf. § 18. 

  d) Tre medlemmer 

14.2 Der vælges en suppleant. 

14.3 Bestyrelsen kan modtage genvalg. 
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Bestyrelsens kompetence 

§ 15 

15.1 Bestyrelsen har ansvaret for FIUs daglige ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden. 

15.2 Hvor ikke andet fremgår af lovene, træffer bestyrelsen afgørelse i alle sager. 

15.3 Bestyrelsen kan forlange alle afgørelser truffet af de i § 8, litra c) – f), nævnte udvalg og 

brugergrupper forelagt til gennemgang og eventuel efterprøvelse, ligesom foreninger kan anke 

enhver afgørelse truffet af FIUs øvrige organer til behandling i bestyrelsen. 

 Beslutter bestyrelsen at indkalde en afgørelse til fornyet behandling, kan bestyrelsen samtidig 

 beslutte, at bestyrelsens behandling har opsættende virkning. 

15.4 Bestyrelsen kan henvise konkrete sager til behandling i FIUs udvalg eller grupper, ligesom 

 bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til behandling af konkrete sager. 

15.5 Bestyrelsen kan delegere sin kompetence til FIUs udvalg, grupper eller administration. 

 

Bestyrelsens møder 

§ 16 

16.1 Bestyrelsens møder indkaldes og ledes af FIUs formand og afholdes så ofte, som denne finder det 

 nødvendigt. 

 Dog skal møder afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder om dette. 

 Indkaldelse skal ske med mindst syv dages varsel. 

16.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

16.3 Hvis der efter et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt 

 møde med samme dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af 

 fremmødte. 

 

Forfald  

16.4 I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 formandens pligter og rettigheder. 

  

Fratrædelse 

16.5 Fratræder FIUs formand, formanden for økonomiudvalget eller formanden for idrætsudvalget 

 inden udløbet af vedkommendes funktionstid, jf. § 11, stk. 1, skal bestyrelsen af sin midte 

 konstituere en stedfortræder, der virker, indtil en efterfølger er blevet valgt ved 

 førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.  

 Ved konstitueringen indtræder suppleanten i bestyrelsen. 

 

Honorar 

16.6 Bestyrelsen kan vedtage at yde FIUs formand et honorar. 

16.7 Ud over at yde FIUs formand et honorar, jf. stk. 6, kan bestyrelsen også vedtage at yde hvert af 

 sine øvrige medlemmer et honorar, såfremt en eller flere af disse medlemmer yder en indsats af 

 særlig omfattende karakter.  

16.8 Udbetalte beløb skal fremgå af regnskabet.  
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VII. Økonomiudvalget 

 

§ 17 

17.1 Økonomiudvalget, (jf. § 8, litra c)), består af en formand, et af bestyrelsen i ulige år valgt 

 medlem  samt to medlemmer valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde. 

17.2 Udvalget fører tilsyn med FIUs økonomi og regnskaber, herunder udfærdigelsen af 

 årsregnskaber og budgetter, ligesom udvalget skal sikre, at der gennemføres nødvendig kontrol. 

17.3 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for økonomiudvalget. 

 

VIII. Idrætsudvalget 

 

§ 18 

18.1 Idrætsudvalget, jf. § 8, litra d), består af en formand og tre medlemmer valgt på det ordinære 

repræsentantskabsmøde. 

18.2 Udvalget fastsætter bestemmelser for og fører tilsyn med anvendelsen af de faciliteter som  

 FIU ejer eller administrerer. 

18.3 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for idrætsudvalget. 

 

IX. De idrætsfaglige udvalg 

 

§ 19 

19.1 Såfremt en idrætsgren udøves af mindst to af FIUs foreninger, kan bestyrelsen nedsætte et 

 idrætsfagligt udvalg for vedkommende idrætsgren, jf. § 8, litra e). 

19.2 Udvalget består af en formand samt en repræsentant fra hver af de foreninger, der udøver den 

 pågældende idrætsgren. 

19.3 Foreningernes valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende foreningers 

 egne vedtægter. 

19.4 Udvalget, der fungerer som fagudvalg under idrætsudvalget, jf. § 18, har til opgave at rådgive 

 idrætsudvalget og fremme samarbejdet mellem foreningerne, blandt andet ved at foretage 

 trænings- og turneringstimefordelingen blandt fagidrættens foreninger. 

19.5 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for de idrætsfaglige udvalg. 

 

X. Brugergrupperne 

 

§ 20 

20.1 Bestyrelsen kan for et eller fælles for flere anlæg nedsætte en brugergruppe, jf. § 8, litra f). 

20.2 Brugergruppen består af en formand samt en repræsentant fra hver af de foreninger, der 

 dagligt bruger idrætsanlægget. 

20.3 Foreningernes valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende foreningers 

 egne vedtægter. 

20.4 Brugergruppen har til opgave, sammen med den tilknyttede halinspektør, at skabe den bedst 

 mulige udnyttelse af idrætsanlægget og de mest hensigtsmæssige forhold for de foreninger, der 

 benytter idrætsanlægget. 

20.5 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for brugergrupperne. 
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XI. Regnskab og revision 

 

§ 21 

21.1 FIUs regnskabsår er kalenderåret. 

21.2 Repræsentantskabet vælger, efter indstilling fra bestyrelsen, en statsautoriseret eller registreret 

 revisor. 

21.3 Repræsentantskabet vælger to revisorer og en suppleant. 

 

§ 22 

 Regnskaberne for FIU skal revideres af den udpegede revisor, jf. § 21 stk. 2, samt af de to valgte 

 revisorer, jf. § 21 stk. 3. 

 

§23 

23 1 Økonomiudvalget skal umiddelbart efter regnskabsårets afslutning sikre, at regnskaberne tilgår 

 den udpegede statsautoriserede eller registrerede revisor. Når de reviderede regnskaber 

 foreligger, skal de tilstilles de valgte revisorer.  

 De valgte revisorer skal gennemgå regnskaberne, og repræsentantskabet skal underrettes om 

 eventuelle bemærkninger. 

23.2 De reviderede regnskaber udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til det 

 ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 10 stk. 3. 

 

     XII. Voldgift    

 

§ 24 

24.1 FIU og FIUs foreninger er forpligtet til at følge FIUs Voldgiftsret afgørelser i overensstemmelse 

 med bestemmelserne i de efterfølgende stk. 2, 3 og 4. 

24.2 FIUs Voldgiftsret skal virke i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem FIU og  

 FIUs medlemmer. 

24.3 FIUs Voldgiftsret består af tre medlemmer, og sammensættes og fungerer på følgende 

 måde: 

  Klageren skal samtidig med indgivelsen af sit klageskrift til FIU skriftligt meddele navn og 

  adresse på en af klageren udpeget voldgiftsmand, der er villig til at påtage sig hvervet. 

  Efter modtagelsen af klageskrift og oplysninger om klagerens voldgiftsmand udpeger  

  Danmarks Idræts-Forbund (DIF) en voldgiftsmand. Den af DIF udpegede voldgiftsmand 

  er formand for Voldgiftsretten. 

 

  Indklagede skal senest samtidig med indgivelsen af sit svarskrift meddele navn og  

  adresse på en af indklagede udpeget voldgiftsmand, der er villig til at påtage sig hvervet. 

 

  Sagsbehandlingen i FIUs Voldgiftsret foretages efter DIFs til enhver tid   

  gældende regler. Retsplejeloven finder anvendelse, når en person skal tage sæde i  

  Voldgiftsretten. Ved afgørelser af eventuelle habilitetsspørgsmål finder retsplejeloven 

  tilsvarende anvendelse. 

24.4 FIUs Voldgiftsrets afgørelser er endelige og bindende. 
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XIII. Direktøren 

 

§ 25 

25.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der bl.a. har følgende opgaver: 

 a) Varetagelse af FIUs og dens foreningers interesser over for myndigheder og offentlige 

  organer, herunder særligt Frederiksberg Kommune. 

 b) Det overordnede ansvar for FIUs administrative opgaver. 

 c) Det overordnede ansvar for de faciliteter, som FIU ejer eller administrerer. 

 d) Direktøren er leder af FIUs personale. 

 e) Udformning og gennemførelse af idrætspolitiske tiltag til fremme af idrætten på  

  Frederiksberg og arbejdet i FIUs foreninger.  

25.2 Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen. 

25.3 Eventuel tvivl vedrørende direktørens ansættelsesforhold og funktionsplan afgøres af 

 bestyrelsen. 

 

XIV. Særlige bestemmelser 

 

§ 26 

Tegning og hæftelse 

 

26.1 FIU tegnes af FIUs formand sammen med formanden for økonomiudvalget. 

26.2 Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FIU dog af hele bestyrelsen. 

 

Fuldmagt 

     

26.3 Bestyrelsen kan give en ansat fuldmagt til i alle sædvanlige driftssammenhænge at tegne FIU 

 alene, i såvel organisatoriske som økonomiske sammenhænge. 

 Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FIU dog af hele bestyrelsen. 

26.4 Den af bestyrelsen befuldmægtigede kan skriftligt give nøglepersoner i FIUs daglige ledelse og 

 økonomifunktion fuldmagt til i begrænset omfang at tegne og forpligte foreningen indenfor et 

 afgrænset område, der alene relaterer til denne befuldmægtigede persons fagområde.  

 En sådan fuldmagts omfang skal beskrives og meddeles bestyrelsen, og være kendt og 

 tilgængelig for bestyrelsen og unionens revisor. 
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Frederiksberg Kommune 

§ 27 

27.1 Frederiksberg Kommune kan udpege en person til at deltage i repræsentantskabsmøderne uden 

 stemmeret. 

27.2 Frederiksberg Kommune kan forlange alle oplysninger, som måtte være af betydning for 

 vurdering af økonomiske forhold. 

27.3 Inden afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde skal FIUs reviderede regnskab 

 fremsendes til Frederiksberg Kommune, tillige med revisorernes bemærkninger til regnskabet. 

27.4 Ethvert salg eller pantsætning af ejendom eller aktiver, hvortil der fra og med 1999 er ydet 

 anlægstilskud af Frederiksberg Kommune, skal godkendes af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

 Denne bestemmelse kan ikke ændres uden godkendelse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

 

Udvalgsmedlemmer 

§ 28 

28.1 Til medlem af FIUs organer kan kun vælges personer, der ikke af Danmarks Idræts-Forbund er 

 udelukket fra at beklæde bestyrelseshverv inden for Danmarks Idræts-Forbunds område. 

28.2 For foreninger, der ikke er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, gælder, at der kun kan vælges 

personer, som af vedkommende anden idrætsorganisation ikke er udelukket fra at beklæde 

bestyrelseshverv inden for organisationen. 

28.3 FIUs ansatte kan ikke vælges til bestyrelsen, økonomiudvalget eller idrætsudvalget. 

 FIUs ansatte kan ikke vælges til formand for en brugergruppe eller et idrætsfagligt udvalg. 

  

Æresmedlemmer m.m. 

§ 29 

29.1 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer samt tildele ”FIUs Jubilæumspris”. 

Repræsentantskabet fastsætter de nærmere regler herfor. 

29.2 Bestyrelsen kan tildele personer ”FIUs Ærestegn”. 

 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler herfor. 

 

     XV. Lovændringer   

 

§ 30 

30.1 Ændringer i disse love kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde efter forslag 

 fremsendt af repræsentanterne, jf. § 11 stk. 3.  

30.2 Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at mindst 

 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 

30.3 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men mindst 2/3 af de tilstedeværende 

 stemmer for forslaget, kan forslaget fremsættes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.  

 På dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.  
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XVI. Opløsning              

 

§ 31 

31.1 Beslutning om opløsning af Frederiksberg Idræts-Union kan kun tages på et i dette øjemed 

 særlig indkaldt ekstraordinær repræsentantskabsmøde. 

31.2 For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, kræves at 2/3 af medlemmerne er til 

 stede. 

31.3 For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 5/6 stemmer for forslaget.  

31.4 Opnås et sådant flertal på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der ikke er 

 beslutningsdygtig, indkaldes der, med tre ugers varsel, til et nyt ekstraordinært 

 repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan ved tages med 5/6 af de afgivne stemmer, uanset 

 antallet af de fremmødte.  

31.5 Ved vedtagelsen af FIUs opløsning, skal der tages stilling til FIUs aktiver, der så vidt muligt skal 

 overgå til Frederiksberg Kommune til anvendelse for idrætten på Frederiksberg. 

 

XVII Ikrafttrædelse 

 

§32 

Nærværende lovsæt blev i sin helhed fremsat som forslag og vedtaget på Frederiksberg Idræts-

Unions ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 20. april 2017.  

 

 

 


