
Vedtægtsændringer fremsendt af Region Hovedstadens 
regionsbestyrelse.  

 

$1 Navn og hjemsted 

’Regionens hjemsted er Københavns Kommune’  
 
ændres til  
 
’Regionens hjemsted er Region Hovedstaden’ 
 

§3.01 Foreningernes forpligtigelser 

Foreningerne er forpligtet til at: 

 Efterkomme enhver beslutning, som vedtages på kongressen, eller er truffet 
af Forbundsledelsen, på regionsmøder eller af Regionsledelsen, i 
overensstemmelse med lovene 

ændres til 

Foreningerne er forpligtet til at: 

 Efterkomme enhver beslutning, som vedtages på kongressen, eller er truffet 
af Forbundsledelsen, på regionsgeneralforsamlingen eller af 
regionsbestyrelsen, i overensstemmelse med lovene 

 

$5 Regionens ledelse og udvalg 

’Regionens ledelse består af en regionsbestyrelse og en regionsadministration.’  
 
ændres til: 
 

’Regionens ledelse består af en regionsbestyrelse. Den daglige ledelse varetages af 
formand og kasserer’. 

 

$5.01 Regionsbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen er Regionens politiske beslutningstager i perioden mellem 
regionens generalforsamlinger. 
Regionsbestyrelsen består af: 1 Regionsformand, 1 -kasserer, 1 -sekretær samt 1 
repræsentant fra hver af de øvrige idrætsgrene.  
Det skal tilstræbes, at så mange idrætsgrene som muligt, er repræsenteret i 
Regionsbestyrelsen. 
Næstformanden besættes altid af repræsentanten fra regionens største udvalg. 
Udvalgene udpeger selv deres egen repræsentant til regionsbestyrelsen for 
perioden. 



 
Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Regionsbestyrelsen afholder minimum 4 årlige møder. Regionsbestyrelsen afholder 
endvidere møde, når Regionsformanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 
medlemmer af Regionsbestyrelsen forlanger det. 
 
ændres til: 
 
Regionsbestyrelsen er Regionens politiske beslutningstager i perioden mellem 
regionens generalforsamlinger. 
Regionsbestyrelsen består af: 1 Regionsformand, 1 -kasserer, samt 1 repræsentant 
fra hvert af de aktive idrætsgrene.  
Det skal tilstræbes, at så mange idrætsgrene som muligt, er repræsenteret i 
Regionsbestyrelsen. 
Idrætsudvalgene udpeger blandt deres egne medlemmer, deres egen repræsentant 
til regionsbestyrelsen for perioden. 
 
Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Regionsbestyrelsen afholder møde, når Regionsformanden finder det nødvendigt, 
eller når mindst 3 medlemmer af Regionsbestyrelsen forlanger det. 
 

§5.02 Regionsadministration 
 
Regionsadministrationen, der består af Regionsformanden, -kassereren og -
sekretæren er Regionens administrative beslutningstagere, i perioden mellem 
regionsgeneralforsamlingerne. 
Regionsadministrationen varetager den daglige drift, og skal sørge for, at der holdes 
kontakt til alle Regionens udvalg. 
Regionsformand, Regionskasserer og Regionssekretær modtager vederlag i. h. t. 
Skats regler for vederlag til ulønnede frivillige ledere. 

ændres til 

§5.02 Den daglige ledelse 
 
Den daglige ledelse består af Regionsformanden og -kassereren, og er Regionens 
administrative beslutningstagere, i perioden mellem regionsbestyrelsesmøderne. 
Den daglige ledelse varetager den daglige drift, og skal sørge for, at der holdes 
kontakt til alle Regionens udvalg. 
Regionsformand og Regionskasserer kan enten modtage skattefri godtgørelse i. h. t. 
skats regler for skattefri godtgørelse til ulønnede frivillige ledere, eller modtage en 
skattepligtig månedlig honorering, der skal vedtages af Regionsbestyrelsen. 
 

$5.04 Regnskab og budget 

Forud for Regionsbestyrelsens behandling af årsregnskabet, gennemgås dette af de 
valgte kritiske revisorer. 

Regionsadministrationen / kassereren forelægger regnskab samt budget på 
Regionsmødet. 



Regionens midler / konti skal placeres i Arbejdernes Landsbank. 

ændres til  

Forud for Regionsbestyrelsens behandling af årsregnskabet, gennemgås dette af de 
valgte kritiske revisorer. 

Regionskassereren forelægger regnskab samt budget på Regionens 
generalforsamling. 

Regionens midler / konti kan placeres i flere banker af hensyn til det, der er mest 
rentabelt. Placeringen skal altid vedtages af regionsbestyrelsen. 

 

$ 5.05 Tegningsregler 

Regionsledelsen tegner regionen i økonomiske anliggender og er bemyndiget til: 

* At udpege et eller flere medlemmer af regionsledelsen og regionssekretæren til 
enten alene eller i fællesskab at kunne tegne regionen i økonomiske anliggender 
under hensyntagen til vedtagne budgetter. 

* At udpege et eller flere medlemmer af regionsledelsen og regionssekretæren til 
alene eller i fællesskab at kunne disponere over regionens midler via elektroniske 
bankprodukter. 

ændres til 

Regionsbestyrelsen tegner regionen i økonomiske anliggender og er bemyndiget til: 

* At udpege to medlemmer af regionsbestyrelsen og den daglige ledelse til i 
fællesskab at kunne tegne regionen i økonomiske anliggender under hensyntagen til 
vedtagne budgetter. 

* At udpege to medlemmer af regionsbestyrelsen og den daglige ledelse til i 
fællesskab at kunne disponere over regionens midler via elektroniske bankprodukter 
(f.eks. netbank og betalingskort). 

§6.01 Idrætsudvalg 

Udvalgene udarbejder endvidere, i samråd med Regionsadministrationen, budget for 
sæsonen, og drager omsorg for at eventuelle protester bliver behandlet samt anden 
administration. 

ændres til 

Udvalgene udarbejder endvidere, budget for sæsonen til godkendelse i 
regionsbestyrelsen, og drager omsorg for at eventuelle protester bliver behandlet 
samt anden administration. 

 



$7.01 Indkaldelse 

Regionsgeneralforsamlingen indkaldes af Regionsadministrationen, med 4 ugers 
varsel. 

ændres til 

Regionsgeneralforsamlingen indkaldes af den daglige ledelse, med 4 ugers varsel. 

Foreninger der ønsker regnskab og trykt materiale tilsendt, kan rette henvendelse 
herom til Regionsadministrationen. 

ændres til 

Foreninger der ønsker regnskab og trykt materiale tilsendt, kan rette henvendelse 
herom til den daglige ledelse. 

$7.02 Dagsorden 

1) Valg af dirigent. 
2) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 
3) Beretning. 
4) Regnskab. 
5) Indkomne forslag. 
6) Valg af Regionsbestyrelse: 

a) Formand, 
b) Kasserer, 
c) Sekretær, 
d) 1 suppleant for Regionsbestyrelsen, 
e) 2 kritiske revisorer, 
f) 1 suppleant for de kritiske revisorer, 
g) Orientering om hvem der er udpeget til Ordens- og 

appeludvalget. 

7) Fremtidigt arbejde 

Alle sager på Regionsgeneralforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal.  

ændres til 

1) Valg af dirigent. 
2) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 
3) Beretning. 
4) Regnskab. 
5) Indkomne forslag. 
6) Valg af Regionsbestyrelse: 

a) Formand, 
b) Kasserer, 
c) 1 suppleant for Regionsbestyrelsen, 
d) 2 kritiske revisorer, 



e) 1 suppleant for de kritiske revisorer, 
f) Orientering om hvem der er udpeget til Ordens- og 

appeludvalget. 

7) Fremtidigt arbejde 

Alle sager på Regionsgeneralforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.  
 

$7.03 Deltagelse 

Regionsbestyrelsen, alle medlemmer af idrætsudvalgene, Forbundets ledelse og 
gæster, inviteret af Regionsbestyrelsen, kan deltage i Regionsgeneralforsamlingent.  
Ingen kan få adgang til Regionsgeneralforsamlingen, uden at være i besiddelse af 
et, af Regionadministrationen, udstedt mandat- eller gæstekort i udfyldt stand. 
 

ændres til 

Regionsbestyrelsen, alle medlemmer af idrætsudvalgene, Forbundets ledelse og 
gæster, inviteret af Regionsbestyrelsen, kan deltage i Regionens generalforsamling.  
Ingen kan få adgang til Regionens generalforsamling, uden at være i besiddelse af 
et, af den daglige ledelse, udstedt mandat- eller gæstekort i udfyldt stand. 
 

§7.04 Ekstraordinært Regionsmøde 

ændres til 

Ekstraordinær regionsgeneralforsamling 

 

$8.02 Regionens Orden- og appeludvalg 

Hvis mere end 2 medlemmer er inhabile, supplerer Regionsadministrationen 
udvalget, til bedømmelse af den pågældende sag. 
 
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
 
ændres til 

Hvis mere end 2 medlemmer er inhabile, supplerer den daglige ledelse udvalget, til 
bedømmelse af den pågældende sag. 
 

$8.03 Appel 

Appellen skal sendes til Regionsadministrationen, senest 14 dage efter at et 
Idrætsudvalg, et Lov- og protestudvalg eller Regionsbestyrelsen, har afsagt og 
meddelt kendelse til klageren. 
 

ændres til 



Appellen skal sendes til den daglige ledelse senest 14 dage efter at et Idrætsudvalg, 
et Lov- og protestudvalg eller Regionsbestyrelsen, har afsagt og meddelt kendelse til 
de involverede parter. 
 
 
$9.01 Regionens opløsning 
 
Regionen kan ikke opløses, så længe mindst 5 foreninger ønsker dens fortsatte 
beståen. Beslutning om opløsning skal vedtages på et Regionsmøde, der er indkaldt 
med denne sag på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
skal være enige om opløsningen. 
 
ændres til 
 
Regionen kan ikke opløses, så længe mindst 5 foreninger ønsker dens fortsatte 
beståen. Beslutning om opløsning skal vedtages på en Regionsgeneralforsamling, 
der er indkaldt med denne sag på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede skal være enige om opløsningen. 
 
 

 


