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Vedtægter for selskabet 
Østkredsens Venner 

 
Baggrund 
 
§ 1 Selskabet "Østkredsens Venner" er den 07. juni 2006 oprettet som en selvejende 
institution, idet alt orienteringsmateriel og alle aktiver fra den samme dag nedlagte forening 
"Dansk Orienterings-Forbunds Østkreds" er overført til selskabet, som dets ejendom. 
Stk. 2 Selskabets hjemsted er formandens bopælskommune. 
 
Stk. 3 Selskabets adresse er formandens. 
 
 
Formål 
 
§ 2 Selskabets formål er at støtte klubber, som er medlem af Dansk Orienterings-Forbund 
under Danmarks Idræts-Forbund og har hjemsted øst for Storebælt, 
 
1) ved at udlåne orienteringsmateriel fra selskabets depoter mod et vedligeholdelsesgebyr. 
 
2) ved at formidle anskaffelse af udstyr til klubber, medlemmer og andre. 
 
3) ved at yde finansiel støtte til nye aktiviteter i klubbernes børne- og ungdomsarbejde. 
 
4) ved at yde støtte til særlige aktiviteter der foregår i et samarbejde mellem flere klubber 
 
Stk. 2 Selskabet skal sikre, at materiellet er vedligeholdt, og at der sker en løbende ajourføring 
i takt med slitage og den teknologiske udvikling på området. 
 
Stk. 3 Selskabets opgave er endvidere at forvalte formuen, så der skabes økonomisk råderum 
for at kunne gennemføre de i stk. 1 og 2 angivne aktiviteter. 
 
 
Ledelse 
 
§ 3 Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, et antal bestyrelsesmedlemmer 
og en kasserer. 
Stk. 2 Bestyrelsen vælges på det årlige klubledermøde i januar måned, hvorpå repræsentanter 
for alle Dansk Orienterings-Forbunds klubber øst for Storebælt har stemmeret. Hver klub har 2 
stemmer. 
Krav til formalia for møder (klubledermøder og bestyrelsesmøder), såsom indkaldelse, 
dagsorden, mødeledelse og lovlighed er analog med tilsvarende formalia i DOF’s 
forretningsorden for møder i forbundet. 
 
Stk. 3 Formanden er den person, som er formand for DOF’s Kredsudvalg Øst. 
 
Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmerne er enhver anden person, som er valgt som medlem af DOF’s 
Kredsudvalg Øst samt enhver person, der bliver valgt til at repræsentere Østkredsens`s 
klubber i faste fagudvalg under Dansk Orienterings-Forbund. 
 
Stk. 5 Kassereren vælges direkte til selskabet for et år ad gangen. 
 
Stk. 6 Forinden valg redegøres for selskabets aktivitet i det forløbne år og det reviderede 
regnskab fremlægges. 
 
Stk. 7 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
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Tegningsregler 
 
§ 4 Selskabet tegnes af formanden i forening med kassereren. 
Regnskab og revision 
 
§ 5 Selskabet fører et drifts- og et statusregnskab i henhold til almindeligt anerkendte 
regnskabsprincipper. 
Stk. 2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 3 Regnskabet revideres af to revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til selskabets 
bogføring. 
 
Stk. 4 De to revisorer og en revisorsuppleant vælges på det i § 3, stk. 2 nævnte årlige møde 
for et år ad gangen. 
 
Stk. 5 Selskabet udbetaler ikke udbytte, men årets over- eller underskud tillægges formuen. 
 
 
Vedtægtsændringer og opløsning af selskabet 
 
§ 6 Ændring af selskabets vedtægter samt beslutning om opløsning af selskabet kan kun finde 
sted på et i henhold til forretningsordenen lovligt indkaldt klubledermøde. 
Stk. 2 Til vedtægtsændringer og opløsning af selskabet kræves et flertal på mindst to tredje-
dele af de fremmødte stemmeberettigede klubrepræsentanter. 
Ved beslutning om opløsning kræves endvidere, at mere end 50 % af det samlede antal 
klubber i Østkredsen stemmer for opløsningen. 
 
Stk. 3 I tilfælde af opløsning skal såvel selskabets finansielle aktiver, som dets orienterings-
materiel, udloddes til de i § 2 nævnte klubber i forhold til deres antal aktive medlemmer 
indberettet til DIF. 
 
Godkendt på et stiftende klubledermøde den 07. juni 2006 
Ændret på klubledermøde den 23. januar 2017 


