§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Fighting Game Community Aarhus.
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.
§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at samle mennesker som er interesserede i Fighting games*.
*Fighting games defineres som videospil med fokus på kampsport.
§3 Foreningens formål er at skabe rammer der giver medlemmerne mulighed for at forbedre
deres færdigheder i spillene.
§4 Foreningens drift
Foreningen opretholdes af frivillige medlemmer som står for lokaleleje og afholdelse af
arrangementer samt ugentlige træningspas eller deltager i bestyrelsesmøder.
§5 Indtægter går til relevant udstyr, som bestemt af bestyrelsen, lokaleleje og afholdelse af
arrangementer eller evt. tilskud til turneringer/udflugter.
§6 Medlemmer
Alle personer, uanset social baggrund, kan blive optaget som medlem i foreningen, så længe
de er interesserede i Fighting games eller ønsker at fremme det kammeratlige samvær i
foreningen.
§7 Medlemmer er forpligtet til at behandle hinanden ordentligt samt ikke at være
diskriminerende og/eller chikanerende
§8 Medlemmer kan være enten passive eller aktive. Passive medlemmer har ingen
stemmeret.
Stk. 1 Et medlem betragtes som aktivt hvis den pågældende har deltaget i mindst 6
af de sidste 30 afholdte arrangementer/træningspas.
Stk. 2 Et medlem betragtes som aktivt hvis den pågældende har deltaget i
foreningens drift, i henhold til §4, i løbet af de sidste 30 afholdte
arrangementer/træningspas.
§9 Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt kontingent 1
måned efter betalingsfristen.
§10 Et medlem der bevidst modarbejder foreningen eller dens interesser kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen. Vedkommende skal forinden have lejlighed for at udtale sig over
for bestyrelsen samt ved først kommende generalforsamling.
§11 Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver
anledning til eksklusion, kan bestyrelsen evt. idømme det pågældende medlem karantæne i
1 måned.

§12 Kontingent
Kontingent fastsættes ved hver generalforsamling ved simpelt flertal.
§13 Foreningens ledelse
Foreningens ledelse består af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens
regnskab, der følger kalenderåret, som fremlægges på generalforsamlingen.
§14 Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en ordinær generalforsamling, eller
en bestyrelsesbeslutning, eller en skriftlig anmodning fra 25 procent af det totale
antal medlemmer.
Stk. 3
Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på relevante online medier.
Stk. 4
Skriftlig beretning med dagsorden, revideret regnskab og indkomne forslag skal
fremlægges i klublokalet senest 7 dage før, generalforsamlingen afholdes
Stk. 5
Forslag til ordinær generalforsamling skal skriftligt være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen afholdes.
§15 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om året der er gået
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år og budget for det
kommende år
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.
§16 Dirigenten og referenten vælges ved simpelt flertal.
§17 Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved
simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal

foretages, hvis blot et enkelt medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år.
§18 Vedtægtsændringer kan kun ske ved ⅔ flertal af de fremmødte medlemmer
§19 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af:
● En formand
● En næstformand
● Kasserer
● Repræsentant for Nintendo-spillere
● Repræsentant for øvrige spillere
● To suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år ved hvert valg. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
§20 Bestyrelsens opgaver og virke
Bestyrelsen står for indkøb, arrangering af arrangementer, lokaleleje, udflugter, budgettering
samt uddelegering af opgaver.
§21 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren tilsammen eller ved en af disses fravær af
formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af
foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus
Kommune.
§22 Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller
tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er
opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som
forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for
foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
§23 Ophør
Fighting Game Community Aarhus kan ikke opløses medmindre dette vedtages på en
generalforsamling, og med mindst ⅘ af de fremmødte aktive medlemmers stemmer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor
folkeoplysningslovens område.
§24 Historik
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. August 2019.

