Vedtægter for

Ballerup Boldklub
§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ballerup Boldklub (forkortet Ballerup BK eller BB), og har hjemsted i Ballerup
Kommune. Foreningen er stiftet d. 28. september 2015.
§2 Formål

Foreningen har følgende fem fokusområder, som samlet set udgør Ballerup BK’s formål:






At samle interesserede til fodbold ved træning, stævner og turneringer.
At medvirke til medlemmernes generelle trivsel og velfærd gennem bevægelse og motion.
At udbrede kendskabet til og interessen for at spille fodbold, også i en moden alder.
At tilbyde en platform for fodbold, som ikke findes i kommunens øvrige foreninger.
At udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar for
fællesskabet og det sociale liv i foreningen, samt i kommunen generelt.

§3 Medlemmer

Enhver som kan tilslutte sig foreningens formål, og ikke har et uafsluttet økonomisk mellemværende
med en anden forening, kan blive optaget som medlem.
Adgangsbegrænsning vil som udgangspunkt ikke forekomme, med mindre pladsforhold eller andre
ydre omstændigheder ikke tillader en medlemsudvidelse. Hvis bestyrelsen beslutter sig for en
midlertidig adgangsbegrænsning, så vil ansøgere med bopæl i Ballerup Kommune gå forud for
ansøgere fra andre kommuner.

Kontingentet opkræves for et halvt år ad gangen, og fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelse sker ved
indbetaling af kontingent.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel.

For medlemmer under 15 år udøves beslutningsrettigheder og medlemspligter, herunder møde- og
stemmeret og valgbarhed på en generalforsamling af forældre/værge.
Alene aktive medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter.
§4 Forpligtelser, udelukkelse og eksklusion

Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til, at overholde foreningens vedtægter samt de
bestemmelser, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde det formålstjenligt at opretholde.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod
foreningens vedtægter eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine
medlemsforpligtelser.

Et ekskluderet medlem kan kun optages i foreningen igen, såfremt generalforsamlingen med 2/3
flertal måtte stemme herfor.
I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Det ekskluderede
medlem har ret til at møde på generalforsamlingen og tale sin sag, men har ikke stemmeret.
Et medlem, der er i kontingentrestance er uden stemmeret indtil restancen er betalt.
Foreningens kontingentsatser kan revurderes en gang om året, ved den ordinære generalforsamling.
Kontingentsatser er fastsat af den pågældende afdelings øverste myndighed, og vil til enhver tid
afspejle det økonomiske behov, som afdelingens aktiviteter indebærer.
De aktuelle kontingentsatser vil altid fremgå af seneste generalforsamlings referat.
§5 Generalforsamling
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes en gang årligt inden udgangen
af februar måned.
Alle aktive såvel som passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde.

Der indkaldes elektronisk til generalforsamlingen med mindst tre ugers varsel, med angivelse af
dagsorden.
Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst
2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed, tildeles formanden en ekstra stemme.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Evt. indkomne forslag offentliggøres elektronisk sammen med dagsorden og det reviderede
regnskab senest en uge før generalforsamlingen.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 2

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle
spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder og sikrer at samtlige punkter på dagsordnen
bliver gennemgået.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


Valg af dirigent og referent



Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.










Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til
godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.

Valg af formand og næstformand i lige år.
Valg af kasserer i ulige år.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Stk. 3

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, og skal indkaldes
når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for
bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser
som for den ordinære generalforsamling.
§6 Bestyrelsen

Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og
repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand en kasserer og minimum et menigt medlem, der alle
vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Formanden og næstformand er på valg i ulige år, mens kassereren og bestyrelsesmedlemmer er på
valg i lige år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens
forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen,
arkiveres på forsvarlig vis.
Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske
dispositioner foretages i samråd mellem formand og kasserer.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.
§7 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og
status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet
med revisorens påtegning og underskrift.
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for to år ad gangen

Revisoren skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen
er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisoren fastsætter selv sin arbejdsgang.
§8 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de
stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.
§9 Datering

Vedtægterne er revurderet, og bestyrelsen udvidet, på Ballerup Boldklubs ekstraordinære
generalforsamling 20. september 2017. Følgende bestyrelse er valgt:
Formand
Martin Eriksen
Mågevej 72, 4. th.
2400 København NV
Næstformand
Kenneth Høier
Bispevangen 24, 2.
2750 Ballerup
Kasserer
Mads Anker Johansen
Gammel Kongevej 51, 4. th.

1610 København V

Bestyrelsesmedlem
Frank Nielsen
Krogdalen 6
2750 Ballerup
Børneformand
Anna Beltran
Ryttergårdsvej 101
3520 Farum

