
Forretningsorden for Volley VUF 
- fastsat af bestyrelsen, greldende fra november 2022 

Gyldigheds- og anvendelsesomrade 
Forretningsordenen fastsrettes og revideres af bestyrelsen efter den arlige generalforsamling. 
Denne er greldende indtil en ny forretningsorden er udfrerdiget. Forretningsordenen skat anses 
som vejledning for handlinger udfort af, eller pa vegne af, bestyrelsen, og anses samtidigt som 
et supplement til foreningens vedtregter. Forretningsordenen kan revideres, hvis bestyrelsen 
finder det hensigtsmressigt. Den reviderede forretningsorden tilsendes medlemmeme til orien
tering jf. vedtregternes §6, stk. 2. Bestyrelsen drafter og besvarer eventuel feedback fra med
lemmer. 

Arkivering 
Referater 

Arkivering af referater fra hhv. bestyrelses
mooer og (ekstra) ordinrer generalforsam
ling arkiveres online og digitalt med tilgren
gelighed for bestyrelsesmedlemmer og hvis 
dette eftersp0rges for 0vrige medlemmer 
( det skat i sidstnrevnte tilfrelde vurderes, 
om der er passager i bestyrelsesm0derefera
ter, der skat udelades). Referater gemmes 
indtil 3 Ar efter kalenderaret. 

Blanketter 
Indmeldelsesblanketter opbevares af hver
veren indtil 3 Ar efter kalenderaret efter den 
greldende privatlivspolitik, som medlem
mer underskriver ved indmeldelse. 

Behandling af personoplysninger 
(privatlivspolitik) 
I forbindelse med indmeldelse underskriver 
medlemmer privatlivspolitikken for for
emngen. 
Medlemmer underskriver folgende: 
"Volley VUF behandler dine personoplys
ninger jvf. persondataforordningen 
(GDPR). Dvs. vi behandler udelukkende 
dine data i det omfang det er n0dvendigt, 
for intern kommunikation, dokumentation 

overf or myndigheder/idrretsorganisation og 
lignende. 
Vi registrerer udelukkende de data du har 
oplyst her pa indmeldelsesblanketten. Du 
udfylder selv en kopi (eller tager fx et foto 
af den). Papirblanketten opbevares af kas
seren, og du kan tit enhver tid bede om en 
kopi. 
Oplysninger om kontingent registreres 
elektronisk og dette grelder ogsa forenin
gens medlemsliste. 
Oplysninger opbevares indtil 3 Ar efter ka
lenderaret for udmeldelse eller lrengere ef
ter dit personlige samtykke (anvendes fx til 
idrretsorganisationers statistikformal, invi
tation til foreningens sociale arrangementer 
og i tilfrelde af 0nske om fortrinsret ved 
genindmeldelse i foreningen). 

Bestyrelsesmoder 
Indkaldelse 

Forpersonen indkatder til bestyrelsesm0-
der. I dennes forfatd overtages denne funk
tion af nrestforpersonen. Der indkaldes nor
malt ti! m0derne med mindst 1 uges varsel, 
og alle medlemmer af bestyrelsen indkal
des. 
Forpersonen kan indkatde til ekstraordi
nrere 11l0der, hvis der er sager, der ikke taler 
udsrettelse. I disse tilfrelde fastlregger for
personen tid og sted. Ekstraordinrere m0der 
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behandler kun de(t) emne(r) der er beskre

vet i m.0deindkaldelsen. 
Bestyrelsen kan invitere medlemmer eller 

andre til at tale pi\ et bestyrelsesm0de, hvis 

dette sk0nnes at vrere en fordel i forbindelse 

med sagsbehandlingen. 

Dagsorden 
Alle medlemmer af bestyrelsen kan bede 

om at fa et punkt optaget pi\ dagsordenen 

for m.0det. 
Forpersonen s0rger for, at der udsendes en 

fyldestg0rende dagsorden senest to dage for 

m.0det. Er der bilag til et punkt, medsendes 

disse, eller, hvis dette ikke er hensigtsmres

sigt, orienteres bestyrelsen om, hvordan de 

kan fa adgang til de oodvendige bilag. 

Der kan pi\ m0det optages yderligere punk

ter pa dagsordenen. 

Referent 
Der vrelges en referent som f0rste punkt pa 

dagsorden. Referatet udsendes til bestyrel

sen senest to uger efter bestyrelsesm.0det. 

Referatet er tilgrengeligt for 0Vrige med

lemmer, hvis dette eftersp0rges. Eventuelle 

lukkede punkter medtages ikke i de refera

ter, som pa denne made udsendes til med

lemmeme. 

Fravrer 
Afbud til et mooe meddeles snarest forper

sonen, eller i dennes forfald, nrestforperso

nen. 

lnhabilitet 
Et bestyrelsesmedlem skal erklrere sig inha

bil i forhold til en bestemt sag, hvis ved

kommende i denne sag har en vresentlig in

teresse, der kan vrere stridende mod for

eningen. I givet fald kan bestyrelsesmed

lemmet deltage i sagsbehandlingen, men 

ikke i eventuel stemmeafgivning for den 

omhandlede sag. 

Foreningsroller 
Der eksisterer forskellige roller i forenin

gen udover forperson, nrestf orperson og 

kasserer, idet medlemmerne oor inddrages i 

foreningens arbejde udover det som star i 

vedtregteme. 

Forperson 
Forpersonen tegner foreningen politisk i 

overensstemrnelse med foreningens ved

tregter. Forpersonen forbereder og leder be

styrelsesm0der. For at foreningen skal 

kunne eksistere ma der vrere valgt en for

person. Far forpersonen vedvarende for

fald, fx i forbindelse med udrneldelse, ind

kaldes til ekstraordinrer generalforsamling 

med henblik pa valg af en ny forperson. 

N restf orperson 
Nrestforpersonen fungerer, nar forpersonen 

er forhindret efter foreningens vedtregter. 

Y derligere forventes det at nrestforpersonen 

afholder spillerm.0der. 

Kasserer 
Kassereren tager sig af regnskabet, herun

der ind- og udbetalinger i foreningen. Kas

seren udarbejder udkast til budget og regn

skab. 

Hverver 

Hververen fungerer sorn forste kontakt for 

nye medlemmer. Hververen g0r sit bedste 

for at give et godt og positivt indtryk af for

eningen. Y derligere s0rger hververen ogsa 

for at nye medlemmer, som 0nsker at ind

melde sig, far udfyldt en indrneldelsesblan

ket. 
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Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlemmeme er med til at ud
vikle foreningen og supportere, hvor der er 
brug for det. Y derligere er bestyrelsesmed
lemmeme forperson for et eller flere ud
valg. 

Revisor 

Revisoren udfurer revision af en forening
ens Arsregnskab. 

Revisorsuppleant 
Revisorsuppleanten er valgt som stedfor
trreder for revisoren. 

Forperson for udvalg 
Det forventes at forpersonen (et bestyrel
sesmedlem) for de enkelte udvalg har en ak
tiv rolle og er tovholder i forhold til plan
lregning og/eller udforelse af aktiviteter og 
opgaver. Vedkommende er bindeled til be
styrelsen og sikrer dermed at udvalgenes ar
bejde er overensstemmende med bestyrel
sens 0nsker/beslutninger. 

Medlem af udvalg 
Det forventes at medlemmer af udvalgene 
tager ansvar for de opgaver der tildeles til 
medlemmeme. Y derligere forventes det at 
man, sammen med andre medlemmer, og 
udvalgets forperson lmter opgaven og ud
vik.ler udvalget i en positiv retning. 

Hjemmeside 
Hjemmesiden b0r fremstA opdateret. Dette 
er SoMe-udvalgets/administrators opgave. 
Bestyrelsen har ansvaret for hjemmesidens 
indhold. 

Vedtregter, forretningsorden, bestyrelsens 
beretning og generalforsamlingsreferater 
skal fremga af hjemmesiden. 
Overskrifter, henvisninger mm. b0r fremsta 
pa dansk, ligesom sidens 0Vrige indhold. 

Hvervning 
I tilfrelde af manglende medlemmer1 er det 
bestyrelsens arbejde at tilstrrebe hvervning 
nye medlemmer. 
0vrige medlemmer opfordres til at hjrelpe 
og supportere bestyrelsen i det omfang det 
er muligt. 
Nye medlemmer tildeles den trrenings
dag/tid, hvor der mangler medlemmer. 
Nye medlemmer tilbydes plads efter furst
til-m0lle-princippet. 
Eksisterende medlemmer har fortrinsret til 
en plads pa en anden trreningsdag/tid, fur 
end nye medlemmer tilbydes en plads. 
Passive medlemmer har forrang i forhold til 
tidligere medlemmer, og tidligere medlem
mer har forrang i forhold til potentielle nye 
medlemmer i forbindelse med optagelse 
som aktivt medlem i klubben. 

Komm unikationskanaler 
Foreningens inteme officielle kommunika
tion foregar via e-mail i overensstemmelse 
med foreningens vedtregter (§1 , stk. 4). 
E-mail er dermed det primrere vrerkt0j til 
kommunikation. SMS, hjemmeside, hold
sport, og Facebook-gruppen (Volley VUF) 
benyttes sidel0bende, som en mulighed for 
medlemmer, bestyrelse og trrener som se
kundrert vrerkt0j. 

Kontingent 
Kontingent skal vrere betalt senest efter tre 
spillegange efter sresonstart. 

1 Hvilket forstAs ved gentagne trreningspas at vrere under minimum antal spillere uden srerlig Arsag og/eller ved et 
stort antal udmeldelser af eksisterende medlemmer. 
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Passive medlemmer 
Passive medlemmer kan deltage i trrenin
gen 3 gange pA en sreson. I strevne0jemed 
vil passive medlemmer kunne deltage, hvis 
der er plads pA strevneholdet. 
Passive medlemmer deltager pi\ lige fod 
med 0Vrige medlemmer ved generalforsam
linger og sociale arrangementer. 

Spillermoder 
Der afholdes spillerm0de pi\ den forste 
mandag i lige mi\neder. Nrestforpersonen 
indkalder, og udsender dagsorden, til spil
lerm0det. Alle klubbens medlemmer ind
kaldes. Der vrelges en referent pa m0det, og 
vedkommende informerer medlemmer om 
m0dets indhold. 

Stawnedeltagelse 
Strevneholdet fastsrettes efter forst-til
m0lle-princippet. 
Strevneme annonceres til trreningen og pr. 
e-mail, og promoveres gennem facebook
gruppen. Et strevnehold bestar som ud
gangspunkt af 6-8 spillere. 

Trrening 
Praksis 
Det tilstrrebes til trrening at bruge den forste 
halvdel aftrreningen til opvarmning og spil-
0Velser, hvorefter den sidste time bruges til 
at spille kamp. 
Ved ekstem trrener/coach er det trreneren 
som vejleder og guider holdet. 

Hold 
Der tilbydes trrening ugentlig ud fra de(n) 
tid(er) som er tildelt af K.0benhavns Kom
mune. Trrening aflyses hvis faciliteteme 
ikke er tilgrengelige (f.eks. i skoleferier og 
helligdage). Medlemmer bar fortrinsret til 
en trreningsdag/tid i l0bet af ugen. Det til
strrebes at vrere minimalt 8 og maksimalt 14 

til trrening. I tilfrelde af frerre end 14 til
meldte til en trrening inviteres medlemmer 
fra den anden trreningsdag/tid og evt. pr0-

vespillere. 

Tilmelding til trrening 
For den mest optimale trrening, opfordres 
alle medlemrner til "rettidig tilmelding" se
nest to dage for trrening inden kl. 18 :00 via 

Holdsport. 
Manglende rettidig tilmelding kan medfore 
at en anden spiller far plads til trreningen. 

Turnering (intern) 
Der vii blive atholdt tumering intemt pa 
tvrers af holdene ved eksempelvis spiller
mooer, ( ekstra-) ordinrere generalforsam
ling og eller andre begivenheder, hvor be
styrelsen kan se en fordel ved afholdelse. 

T-shirts 
Alie medlemmer er, efter betaling af fuldt 
kontingent, berettiget til at modtage en T
shirt. 

Udgifter 
Bilag for udgifter skal forefindes fur en ud
betaling kan finde sted. Bilag skal afleveres 
til kassereren i underskrevet tilstand hur
tigst muligt. Kassereren tilstrreber udbeta
ling senest 14 dage efter modtagelse af bi
lag. 
I forbindelse med strevner er det muligt at 
afholde "strevnehygge" under eller efter 
turneringen. Strevnehygge er for alle Volley 
VUF's medlemmer, som har taget aktiv del 
i strevnet, som enten spillere eller heppere. 
Klubben st0tter med kr. 100,- pr. medlem 
eller hvad der vedtaget af budget af gene
ralforsamlingen. 
Klubben betaler spisning ved bestyrelses
m0der (for bestyrelsesmedlernmer) 
samme prisleje som ved strevnehygge. 
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Klubben drekker folgende udgifter i forbin

delse med sta::vner: 
• Gebyr for strevnedeltagelse. 

• Udgifter til offentlig transport ved 

strevner uden for 2300 K.0benhavn S. 

• Udgifter til k0rsel i privat bil ved 

sta::vner uden for 2300 K0benhavn S. drek

kes efter statens lave takst. 2 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til forper

son/kasserer inden ny sreson, heist fur 10. 

juni, hhv. 10. december. Udmeldelse sen

des til volleyvuf@gmail.com eller den grel

dende postadresse for foreningen. 

Udvalg 
Bestyrelsens medlemmer varetager, ud 

over bestyrelsesposten, opgaverne som for

person for de udvalg, som bestyrelsen vrel

ger at nedsrette. 
De overordnede 0konomiske rammer for 

udvalgenes arbejde vedtages pa generalfor

samlingen. 
Der eksisterer pt. et festudvalg, beachvolley 

udvalg, trreningsudvalg og SoMe udvalg. 

Underskrift 
For underskrifter bestyrelse og 0Vrige med

lemmer grelder de ti! enhver tid greldende 

regler om juridisk gyldighed, fysisk under

skrift foretrrekkes, men digital underskrift 

tillades ogsa. 

2 K0rselsudgifter da:kkes kun hvis der i bilen, mindst den ene vej, er mindst to klubmedlemmer. K0rslen skat 

desuden va:re annonceret pA forhAnd, sA der har va:ret mulighed for at fylde bilen op. 
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Forretningsordenen underskrives af den samlede bestyrelse 

~ 1JJ2.i./10/v1 
Nathalie S0Vndahl Poulsen ( 
Forperson 

Benjamin Wallin S0rensen 
N a::stforperson 

21/1/o -UJZ2 ;J,,/4~Q. _ __,_~1/-I-J---ntt ---..:..ic::...&,,~Jb, __ 
Lars Peter Laursen Asger Erik Nordbo 
Kasserer Medlem 

u·L L __ 
Bo H. Petersen 
Medlem 
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