
  

 

Formand 

Formanden vælges direkte af medlemmerne på generalforsamlingen. 

Formanden er klubbens ansigt udadtil. Man har kontakten til kommunen, de andre foreninger i 

Valby, Hafnia-hallen, DAFF og mange flere. Mange der kontakter klubben for første gang gør det 

gennem formanden – så en vigtig opgave er også at formidle opgaverne videre til resten af 

bestyrelsen. Formanden er desuden en del af forretningsudvalget, der styrer klubbens økonomi i 

det daglige.  

Kasserer 

Kassereren vælges direkte af medlemmerne på generalforsamlingen. 

Kassererens primære ansvar er regnskabet: at alle udgifter og indtægter er dokumenteret, at der 

er styr på foreningens konti, både bank, MobilePay, nemtilmeld og lign. Som en del af 

forretningsudvalget deltager kassereren også i driften af økonomien. 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemmerne på generalforsamlingen, men de fordeler 

derefter selv en række opgaver mellem sig: 

- Næstformand 

Næstformanden er formandens højre hånd og substitut. Næstformanden skal kunne træde i 

formandens sted, så man skal holde sig orienteret om formandens arbejde, men kan derudover 

deltage i klubbens øvrige udvalg.  

- Forretningsudvalg 

Udover formand og kasserer, har forretningsudvalget et ekstra medlem fra bestyrelsen. Udvalget 

driver klubbens økonomi i det daglige; betaler regninger, løn, administrerer bankkonti, MobilePay, 

nemtilmeld, osv. Udvalget har ansvar for at modtagne fakturaer, økonomiske aftaler og lignende 

forankres i regnskabet. 

- Medlemsansvarlig(e) 

Medlemsansvarlig står for kontakten til medlemmerne, eks. udsendelse af indkaldelser. Man står 

for medlemskartoteket, håndterer ind- og udmeldelser, og sender kontingentopkrævninger. 

- Sportslig ansvarlig(e) 



  

 

Sportslig ansvarlig har kontakten til klubbens hold, eks. gennem spillerudvalg. Man har også 

kontakten til trænerne og ansvarlige for dommere, og skal støtte op om både træning af nye i 

klubben og at skaffe dommere til klubbens forpligtelser ift. DAFF.  

Sportslig ansvarlig står desuden for indhentelse af børneattester 

- Sponsor- og eventansvarlig(e) 

Sponsor- og eventansvarlige koordinerer arbejdet omkring sponsoraftaler og klubbens events. 

Gerne gennem udvalg med medlemmer fra klubben. Man har også ansvar for at skabe overblik 

over hvilke fonde el. lign. der kan søges og uddelegere ansvar for at der søges. 

- Materialeansvarlig(e) 

Materialeansvarlig samler et materialeudvalg med medlemmer fra holdene. Man har ansvar for 

vedligehold af udstyr og containere, vurdering af behov for og evt. indkøb af nyt udstyr (via 

forretningsudvalget). 

 

Suppleant 

Suppleanterne vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Hvor meget de derefter deltager 

i bestyrelsens arbejde er op til dem – de må deltage i alle møder, men har ikke stemmeret. 

Hvis et valgt medlem af bestyrelsen træder ud, bliver en suppleant til bestyrelsesmedlem, med 

stemmeret og opgaver. 

 

Revisor 

Revisor vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Revisorens opgave er at gennemgå og 

efterse regnskabet og se at alle udgifter, indtægter og restancer er medtaget og bogført korrekt. 

Revisoren må ikke deltage i bestyrelsens arbejde, kun i godkendelsen af regnskabet. 


