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HASLE BOLDKLUB - BESTYRELSEN 

 

Vedtægter for Hasle Boldklub 

 
§1. 

 

Navn: 

Foreningens navn er HASLE BOLDKLUB, stiftet den 7. maj 1922. Foreningens 

hjemsted er Hasle i Aarhus kommune. 

 

§2. 

 

Formål: 

Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i fodbold, 

bordtennis og andre idrætsgrene. Foreningen skal i øvrigt virke for 

idrætsungdommens oplysning og udvikling. 

 

§3. 

 

Medlemmer: 

Enhver kan optages som medlem af foreningen, med mindre foreningens bestyrelse 

nægter at optage som medlem, som i så fald har krav på at blive gjort bekendt med 

begrundelse for nægtelsen. 

Enhver indmeldelse er bindende i 6 måneder. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra, 

når særlige omstændigheder taler herfor (flytning og lignende) 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren. 

 

§4. 

 

Kontingent: 

Alle medlemmer betaler kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri. 

 

Bestyrelsen kan i øvrigt meddele kontingentfrihed for enkelte medlemmer. 

 

Restance med betaling af kontingent kan efter skriftlig underretning medføre slettelse 

som medlem af foreningen. Såfremt en person, der er slettet som medlem på grund af 

kontingentrestance, på ny ønsker at optages som medlem, skal alle 

kontingentrestancer betales. 
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§5. 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 5-10 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden vælges 

de lige år, medens kasseren vælges i de ulige år. 

 

Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møde afholdes mindst 2 gange 

årligt og i øvrigt, når der er behov herfor. 

Møde skal endvidere afholdes, når krav herom fremsættes af mindst 5 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af stemmerne er 

tilstede og deltager i afstemningen. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Til beslutning om bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om ændring af 

vedtægterne eller foreningens ophør kræves, at mindst 2/3 af bestyrelses medlemmer 

stemmer for. 

 

§6. 

 

Til gennemførelse af de daglige forretninger tegnes foreningen af formand eller af 2 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ved optagelse af lån, pantsætning, køb på afbetaling samt ved køb eller salg af fast 

ejendom, tegnes foreningen af samtlige stemmeberettigede medlemmer af 

foreningens bestyrelse. 

 

Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan er meddeles prokura. 

 

Foreningens midler skal med undtagelse af den del af formuen, der indestår i fast 

ejendom, inventar og idrætsremedier m.v., eller som bruges i den daglige drift, 

anbringes på betryggende måde i en bank, sparekasse, girokonto eller tilsvarende 

indlånskonti. 
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§7. 

 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. 

Regnskaberne afleveres til bestyrelsens godkendelse senest 14 dage efter 

regnskabsårets afslutning. Det samlede regnskab revideres af en revisor, jfr. §10 

 

Revisoren skal til enhver tid have adgang til at efterse forenings regnskab og 

beholdning, og skal mindst to gange årligt, heraf en gang uanmeldt, foretage eftersyn 

heraf. 

 

§8. 

 

Generalforsamlingen: 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling en gang årligt i februar eller marts 

måned. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indsendes skriftligt til 

formanden, så han har det i hænde senest 6 dage før generalforsamlings afholdelse. 

 

Enhver generalforsamling skal indvarsles 14 dage før afholdelse på klubbens 

hjemmeside, samt via opslag i klubhuset. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, 

og skal afholdes, såfremt 30 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig 

begæring til formanden med angivelse af dagsordenen. 
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§9. 

 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i anliggender, der vedrører foreningen. 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning ved formanden. 

3. Regnskab og budget. 

4. Kontingent. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand eller kasserer. 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

 

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset de 

fremmødtes antal. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt 

stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 

Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter, beslutning om ophævelse af 

foreningen samt sammenlægning med andre foreninger skal ske med 2/3 flertal på 2 

på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages og højst 30 dages 

mellemrum. Beslutning om ophævelse af foreningen er dog ugyldig, hvis 40 

medlemmer stemmer for dens beståen ved begge generalforsamlinger. Denne 

undtagelsesbestemmelse skal dog ikke gælde ved sammenlægning med anden 

forening. 

 

Skriftlig afstemning foretages, når blot 5 medlemmer begærer det. 

 

Stemmeberettiget er ethvert medlem over 16 år, samt en forældrerepræsentant for 

hvert medlem under 16 år. Gyldigt medlemskab skal på forlangende af bestyrelsen 

eller dirigent dokumenteres, forinden afgivelse af stemme kan finde sted. 

 

Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af 

dirigenten og 1 af bestyrelsens medlemmer, hvorefter den afgiver fuld bevis for det 

på generalforsamlingen passerede. 
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§10. 

 

På generalforsamlingen vælges en revisor, hvis funktionstid er 1 år. 

 

§11. 

 

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalde dens formue idrætssamvirket, Århus – 

eller såfremt dette måtte være ophævet Dansk Idræts forbund og således at formuen 

anvendes til fremme af idrætten i Hasle. 

 

§12. 

 

Hermed fremmes alle hidtil gældende vedtægter. 

 

Således vedtaget på HASLE BOLDKLUBs ekstraordinære generalforsamlinger,  

den  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


