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Nykøbing FC’s bestyrelse har i foråret 2018 vedtaget nedenstående statuetter for udnævnelse af 
ÆRESMEDLEMMER i Nykøbing FC. 
Formålet er at sikre en ensartet og gennemskuelig proces for udnævnelsen, samt at sikre at 
ÆRESMEDLEMMER hyldes for deres helt igennem fantastiske indsats. 
 

Kriterier 
 

• Det normale er, at æresmedlemsskab tildeles for en stor og langvarig administrativ eller 
praktisk indsats for Nykøbing FC i enten bestyrelse, udvalg eller som træner mv. I og med 
at et æresmedlemsskab skal hænge højt vil selv IKKE en formidabel indsats på det 
administrative plan, i en afgrænset periode på for eksempel 10 år, være nok til at blive 
æresmedlem. 

• Et æresmedlem er medlem af Nykøbing FC og kan fx. være karakteriseret ved: 
o At have udført en stor og uegennyttig indsats for Nykøbing FC 
o At have været administrativ aktiv i en lang række sammenhænge i klubben 
o At have været medlem af Nykøbing FC’s bestyrelse i mere end 15 år 
o At have haft en stor betydning for medlemmernes trivsel i Nykøbing FC 
o At have sat sit spor i foreningens historie 
o At have ydet en stor og betydningsfuld indsats for fodbolden i mere end 25 år på 

Lolland-Falster 
o Der kan udover ovennævnte kriterier, udnævnes personer som gennem Nykøbing 

FC, har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse 
o Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for 

diskussion på generalforsamlingen 

 
Procedurer 

 
• Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra bestyrelsen eller fra Nykøbing FC’s 

medlemmer. Det er til en hver tid den siddende bestyrelse som beslutter æresmedlemmet. 
• Æresmedlemsskabet kan overrækkes på Nykøbing FC’s generalforsamling, eller ved et 

andet stort arrangement så som træner- og ledermøde eller klubfest, og består af en 
klubnål. 

 

Rettigheder 
 

• Æresmedlemmet bliver livslangt fuldgyldigt medlem af Nykøbing FC og er kontingentfri. 
• Æresmedlemmet har gratis adgang til alle Nykøbing FC’s 1. holds hjemmekampe. 

 

Suspension 
 

• Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende, nedsættende eller forsøger at skade Nykøbing 
FC’s omdømme, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt 
kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem. 


