
VEDTÆGTER
FOR “IDRÆTSKLUBBEN AALBORG FREJA’s” UNGDOMSREJSEFOND

5. Fondens tilblivelse og opbygning
Fondens startkapital på 50.000 kr. er tilvejebragt af Aalborg Freja’s støtte og Forældreforening. Indgåede midler opbygges 
til et niveau, der til enhver tid kan dække ungdomsafdelingens ønsker og behov. Bruges der enkelte år ikke hele 
nettoafkastet, overføres dette til fondens formue.
Fondens formue skal som minimum vokse med den årlige pristalsregulering. D.v.s. at såfremt der et år ikke er indgået 
midler kan hele renteafkastet/kursgevinster ikke uddeles.
Fondens bestyrelse skal forsøge at skaffe tilvækst til fondens formue. 

b) Fondens formål er at støtte Freja’s ungdom i deres ønsker om at komme ud i konkurrence med såvel inden- som 
udenlandske fodboldklubber i internationale turneringer eller private cupturneringer i Danmark samt udenfor landets 
grænser. 
At støtte ønsker om træningslejre samt herudover arrangementer, hvis intentioner er i tråd med foranstående, hvor 
hovedklubben Aalborg Freja ikke er i stand til at klare opgaven/opgaverne økonomisk sammen med 
drengenes/pigernes forældre alene.
At fremme forståelsen af fodboldspillet og samværet med andre unge fra ind- og udland.

Dette afsnit kan ikke ændres eller udelades.

4. Formål
a) Fondens formål er at støtte ungdomsarbejdet i klubben.

3. Stiftet
1. september 1983

2. Hjemsted
Aalborg Freja, Vestre Fjordvej 15, 9000 Aalborg

1. Navn
Idrætsklubben Aalborg Freja’s Ungdomsrejsefond

7. Uddeling af midler
Kun renteafkastet/kursgevinster fra fonden kan uddeles (se pkt. 5).

9. Regnskab
Aflægges af fondens kasserer på Idrætsklubben Aalborg Freja’s årlige økonomiske 
generalforsamling. Skal revideres af klubbens revisorer. Regnskabsåret er kalenderåret.

10. Ændring af love
Ændring af fondens love kan ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger i Idrætsklubben Aalborg Freja med et 
flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Forslag til ændring af vedtægter skal være fondsbestyrelsen i hænde
 senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

11. Ansøgning om støtte
Alle ansøgninger sendes til fondens bestyrelse igennem Aalborg Freja’s Ungdomsafdelings bestyrelse. Ansøgninger til 
fonden skal være fremme ved fondsbestyrelsen senest 1. maj. Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af formålet - 
vedlagt et specificeret budget. Fondsbestyrelsen kan forlange yderligere uddybning og dokumentation af det ansøgte.
Afsluttende regnskab skal fremsendes til fondsbestyrelsen. Ansøgninger skal besvares skriftligt af fondsbestyrelsen.

12. Opløsning af fonden
Fonden kan kun opløses, såfremt ungdomsafdelingen ophører sit virke. 
Midlerne overføres da til Idrætsklubben Aalborg Freja. 
Opløses Idrætsklubben Aalborg Freja uddeles midlerne som angivet i klubbens vedtægter herfor.

Reviderede vedtægter godkendt af Frejas generalforsamling, den 26. 11. 2015

8. Fondens bestyrelse
Skal bestå af 3 personer som udpeges af Aalborg Freja’s hovedbestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, kasserer og evt. sekretær. Fondens bestyrelse mødes efter behov. Beslutninger sker ved simpelt flertal.
Møderne refereres  overfor klubbens hovedbestyrelse.

6. Fondens formue
Fondens formue skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og helst i samarbejde med en investeringsafdeling i et 
pengeinstitut, efter en risikovurdering. Såfremt fondens bestyrelse fravælger samarbejde med en investeringsafdeling, skal
 formuen stå i kontanter og/eller stats- og/eller realkreditobligationer. Fondens formue kan ikke bruges og/eller stilles som 
sikkerhed.


