Regulativ for klubber
Trådt i kraft 1.januar 2014
Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære
repræsentantskabsmøde den 1. december 2015

Indholdsfortegnelse
1. Generelt om klubber ...................................................................................................................................... 2
1.2 Stiftelse af en klub ................................................................................................................................... 2
1.2 Opløsning af en klub ............................................................................................................................... 2
2. Klubbers økonomi ......................................................................................................................................... 2
3. OMK’s Fodboldhold ..................................................................................................................................... 2
3.1 Fælles for Nonstars og Ottos Piger ......................................................................................................... 3
4. Sportsklubben ................................................................................................................................................ 3
5. Musikklubben ................................................................................................................................................ 3
6. Værkstedklubben ........................................................................................................................................... 4
7. DISC .............................................................................................................................................................. 4
8. Badmintonklubben ........................................................................................................................................ 4

1

1. Generelt om klubber
1.2 Stiftelse af en klub
 Alle klubber er drevet af frivillige kræfter. En formand for klubben vælges internt ved
stiftelsen af klubben, derefter vælges formænd for klubber årligt på ValgREP i foråret.


Et frivilligt initiativ skal oprettes som klub såfremt et eller begge af følgende er gældende:
o De frivillige bag initiativet ønsker, at Formandskabet inddriver kontingenter fra dets
medlemmer.
o De frivillige bag initiativet ønsker, at Formandskabet skal stå for bogføringen.



For et frivilligt initiativ kan oprettes som klub, skal klubben og dens eventuelle specifikke
regulativ godkendes af Repræsentantskabet, da dette kan medføre nye opgaver for
Formandskabet.



Ændringer i en klubs regulativ skal godkendes af Repræsentantskabet.



Formænd for klubber inviteres med til De Ulønnedes Påskefrokost.

1.2 Opløsning af en klub
 En klub kan til en hver tid opløse sig selv. En sådan beslutning skal meddeles
Formandskabet og Repræsentantskabet ved førstkommende repræsentantskabsmøde.


En klub kan tvangsopsiges af Repræsentantskabet, hvis:
o Klubben ikke længere er aktiv.
o Klubben ikke overholder de for klubben gældende regulativer.



En tvangsopsigelse kan kun gennemføres såfremt Repræsentantskabet stemmer det igennem
på to repræsentantskabsmøder i træk.

2. Klubbers økonomi


Kontingent inddrives af Formandskabet.



Formandskabet er holder af alle likvide midler. Fakturaer indleveres til Formandskabet der
betaler beløbet.



En klub råder egenrådigt over klubbens likvide midler.



Hvis en klub bliver opløst tilfalder alle likvide midler kollegianersamfundet.

3. OMK’s Fodboldhold
Herreholdet Nonstars og kvindeholdet Ottos Piger er to separate klubber.
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3.1 Fælles for Nonstars og Ottos Piger
 Nye spillere skal indmeldes som medlemmer efter at have spillet med holdet tre gange enten
til kamp eller en officiel træning. Med officiel menes en træning med udgift, f.eks. til leje af
bane.


Indmeldelse sker ved klubbens formand.



Det er et personligt medlemskab.



Kontingenter på 20kr om måneden. Kontingent betales forud for hver halvsæson.



De to halvsæsoner ligger 1. maj - 31. oktober og 1. november - 30. april.



Ikke-kollegianere kan være medlemmer under samme vilkår som kollegianermedlemmer.



Hver hold har to frivillige formænd.

4. Sportsklubben


Kontingent er på 20kr. om måneden. Kontingent betales forud for halvår medlemsperiode
1.januar- 30.juni og 1.juli-31.december.



Indmeldelse sker ved Formandskabet.



Ved indmeldelse betales perioden ud, fra næstkommende første i måneden.



Det er et personligt medlemskab.



Adgang til lokalet fås via ens vaskebrik.



Sportsklubben har 2 frivillige formænd, disse betaler ikke kontingent.



Formændene varetager:
o Indkøb og vedligeholdelse af udstyr.
o Oprydning, samt eventuel rengøring, i træningsrummet.
o Afholdelse af træningsarrangementer.



Såfremt et medlem af sportsklubben udviser en for klubben asocial eller groft uagtsom
adfærd, kan denne tildeles en bøde eller blive udmeldt af sportsklubben.



Såfremt medlemmet erklærer sig uenig i formandens vurdering kan sagen ankes til
Formandskabet eller §8-udvalget.

5. Musikklubben


Kontingent er på 20kr. om måneden. Kontingent betales forud for halvår medlemsperiode
1.januar- 30.juni og 1.juli-31.december.



Indmeldelse sker ved Formandskabet.
3



Det er et personligt medlemskab.



Adgang til lokalet fås via ens vaskebrik.



Formanden varetager:
o Indkøb og vedligeholdelse af udstyr.
o Oprydning og eventuel rengøring.

6. Værkstedklubben


Det er et køkkenmedlemskab og alle på køkkenet har adgang med deres vaskebrik.



Indmeldelse sker ved Formandskabet.



Kontingent er på 30kr. om måneden. Kontingent betales forud for årlige medlemsperiode,
der følger kalenderåret.



Ved indmeldelse betales perioden ud, fra næstkommende første i måneden.



Formanden varetager:
o Indkøb og vedligeholdelse af udstyr.
o Oprydning og eventuel rengøring.

7. DISC


Det er et køkkenmedlemskab og alle på køkkenet har adgang med deres vaskebrik.



Indmeldelse sker ved Formandskabet.



Kontingent er på 15 kr om måneden. Kontingent betales forud for årlige medlemsperiode,
der følger kalenderåret.



Ved indmeldelse betales perioden ud, fra næstkommende første i måneden.



Booking af lokalet kan ske via book.omk.dk



Formanden varetager:
o Indkøb og vedligeholdelse af udstyr.
o Oprydning og eventuel rengøring.

8. Badmintonklubben


Der betales ikke kontingent til klubben.



Formanden varetager:
o Kontakt til kommunen angående baner og spilletider.
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