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Ä 4 Generalforsamlingen er 
klubbens hÅjeste myndighed og 
afholdes Çrligt i 1. kvartal.

Ä 8 Skulle et medlems adfÉrd ikke 
vÉre i overensstemmelse med 
klubbens interesser, kan denne 
af bestyrelsen eller mindst 5 
medlemmer indstilles til 
eksklusion, hvilket sker pÇ 
fÅrstkommende 
generalforsamling, sÇfremt 
mindst Ñ af de fremmÅdte 
stemmer herfor.

Ä 8 Skulle et medlems adfÉrd 
ikke vÉre i overensstemmelse 
med klubbens interesser, kan 
denne af bestyrelsen eller 
mindst 5 medlemmer indstilles 
til eksklusion, hvilket sker pÇ 
fÅrstkommende 
generalforsamling, sÇfremt 
mindst Ñ af de fremmÅdte 
stemmer herfor.

Öndring i fÅrste afsnit af Ä 4.
Ä 4 Generalforsamlingen er 

klubbens hÅjeste myndighed og 
afholdes Çrligt i 1. kvartal.
I tilfÉlde af force majeure(f.eks 
pandemier, orkaner m.v) skal 
den afholdes, nÇr det igen er 
hensigtsmÉssigt muligt efter de 
gÉldende indkaldelses regler.

Ny Ä 8

Ä8 Tegningsregler: Den daglige drift tegnes af 
kassereren eller formanden. Ved den daglige 
drift forstÇs kontante indkÅb, udbetaling af 
honorar, betaling af klubbens regninger via 
netbank, kÅb ved brug af kreditkort tilknyttet 
klubbens driftskonto og lignende 
transaktioner, hvor der ikke sker hÉftelse af 
gÉld.
Ved kÅb af fastinventar, EDB-udstyr, tÅj, 
rekvisitter og lignende tegnes klubben af 
formand eller nÉstformand og kassereren.
Ved stiftelse af gÉld i forbindelse med 
lÇnoptag, kÅb af fast ejendom eller andre 
lignende finansielle transaktioner, f.eks. skifte 
af bank, skal klubben tegnes af formand eller 
nÉstformand, kassereren og et menigt 
bestyrelsesmedlem.

Bliver til Ä 9.
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Ä 9 Ä 9 Det er dommerens 
pligt at vÉre ifÅrt det af FUD 
indkÅbte dommertÅj under 
ledelse af fodboldkampene.  

SÇfremt dette ikke overholdes, 
kan vedkommende dommer 
fratages samtlige kampe inden 
for FSKBH.

Ä 10 Udvisning af spiller(e) skal, 
samme dag udvisningen har 
fundet sted, indberettes til 
fodboldudvalget.

Ä 11 Dommerne skal, nÇr de Ånsker 
deres tilgodehavende honorar 
udbetalt, indsende den dertil 
udleverede dommerliste til 
kampfordeleren med de kampe 
pÇfÅrt, som Ånskes udbetalt. 
Kampfordeleren sÅrger derefter 
for det fornÅdne med hensyn til 
udbetalingen. Honoraret 
tilsendes dommeren gennem 
dommerklubbens kasserer.

Der kan dog ikke udbetales 
mere end, at skyldige 
omkostninger(kontingent m.m.) 
til dommerklubben kan dÉkkes 
af det resterende 
dommerhonorar.

Ä 12 Medlemmer i restance kan ikke 
deltage i klubbens arrangementer.

Ä 13 OplÅsning af klubben kan kun 
finde sted pÇ en dertil sÉrlig indvarslet 
generalforsamling.

I tilfÉlde af 
klubbens oplÅsning tilfalder 
eventuelle midler 
FIRMAIDRÖT 
STORKÜBENHAVN (FSKBH) 
Fodboldafdeling.

Bliver til Ä 10.

Bliver til Ä 11.

Bliver til Ä 12.

Bliver til Ä 13.

Bliver til Ä 14.


