KBK-Hillerød

Kongevængets Boldklub af 1978

REVIDEREDE VEDTÆGTER
af marts 2019 for
KONGEVÆNGETS BOLDKLUB

§1.FORENINGENS STIFTELSE, NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1: Foreningen er stiftet i juni 1978
Stk. 2: Foreningens navn er Kongevængets Boldklub, i daglig tale KBK-Hillerød
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune

§2. FORENINGENS FORMÅL
Stk. 1: Foreningens hovedformål er som fodboldklub at dække behovet for og fremme
glæden ved boldspil og idræt på motions- og turneringsplan i Østbyen i Hillerød med henblik
på derved at bidrage til medlemmernes trivsel og velvære.

§3. FORENINGENS ORGANISATORISKE FORHOLD
Stk. 1: Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil Union Sjælland (DBU Sjælland) og Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).
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§4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Stk. 1: Foreningens medlemskreds udgøres af følgende:
-

Aktive medlemmer af seniorafdelingen
Aktive medlemmer af ungdomsafdelingen
Æresmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer
Medlemmer af diverse udvalg
Trænere
Medlemmer af særlige afdelinger
Passive medlemmer

Stk. 2: Som aktivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18
år.
Stk. 3: Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er i
alderen fra 4 år til og med 17 år.
Stk. 4: Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre
eller eventuel beskikket værge.
Stk. 5: a. Efter motiveret indstilling fra bestyrelsen kan en generalforsamling tildele
æresmedlemsskab til personer, der har gjort en særlig påskønnelsesværdig indsats for
foreningen.
b. Beslutning herom kræver et flertal på mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigedes
stemmer.
c. Tildelt æresmedlemsskab bevares, så længe foreningen finder pågældende værdig.
d. Ophævelse af æresmedlemsskab kan kun foretages ved en generalforsamling.
e. Ophævelse af æresmedlemsskab kræver flertal på mindst 4/5 af de fremmødte
stemmeberettigedes stemmer.
Stk. 6: Som bestyrelsesmedlem eller medlem af diverse udvalg kan vælges enhver myndig
person, der ønsker dette. Personen behøver ikke på forhånd at være medlem af foreningen.
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Stk. 7: Som træner kan bestyrelsen antage enhver, der findes egnet hertil.
Personen behøver ikke på forhånd være medlem af foreningen.
Stk. 8: Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver myndig person, der ønsker
dette, og som ikke i forvejen er aktivt medlem af foreningen.

§5. KONTINGENT
Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2: For alle aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt forud.
Stk. 3: Hvert tredje aktive medlem på samme adresse udløser refusion af billigste kontingent.
Stk. 4: For alle passive medlemmer opkræves kontingent årligt forud.
Stk. 5: Selvstændige afdelinger forestår selv fastsættelse af kontingent og opkrævning heraf.

§6. UDMELDELSE OG EKSKLUSION
Stk. 1: Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen eller medlemmets
eventuelle træner.
Stk. 2. Udmeldelse er kun gyldig såfremt det pågældende medlem ikke er i
kontingentrestance.
Stk. 3: a. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen efter
fremsendelse af mindst 2 rykkere og med mindst 8 dages varsel ekskludere medlemmet.
Eksklusionen foretages skriftligt.
b. Personer, der er ekskluderet pga. kontingentrestance, kan normalt ikke genoptages som
medlem af foreningen, før medlemmet har betalt restancen til foreningen.
Stk. 4: a. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet på særlig grov
måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Tolvkarlevej 361 – 3400 Hillerød – Tlf. 25 54 55 02
email: formand.kbk@gmail.com

KBK-Hillerød

Kongevængets Boldklub af 1978

b. Meddelelsen om eksklusionen skal være skriftligt og begrundet.
c. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer har stemt
for eksklusionen.
d. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal vedkommende medlem eller dennes
forældre/værge have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Dette skal ske inden en af
bestyrelsens fastsat tidsfrist.
e. Medlemmet kan kræve eksklusionen, der er vedtaget af bestyrelsen, prøvet ved
førstkommende ordinære generalforsamling eller en ekstraordinært indkaldt
generalforsamling. Eventuel ophævelse af eksklusionen afgøres herefter ved simpelt
stemmeflertal blandt de fremmødte.
f. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik på beslutning om eksklusion
foretages af bestyrelsen på medlemmets forlangende. Forslag om eksklusion skal fremgå af
dagsordenen.
Stk. 5: a. Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag herom fra andre end bestyrelsen
vedtages på en generalforsamling. Forslag om eksklusion skal fremgå af dagsordenen.
b. Såfremt generalforsamlingen skal tage stilling til eksklusion af et medlem, skal dette være
skriftligt meddelt medlemmet 14 dage før generalforsamlingen, lige som medlemmet eller
dennes forældre/værge har ret til at forsvare sig.
c. Eventuel eksklusion efter forslag til generalforsamlingen kræver mindst, at 1/3 af
foreningens stemmeberettigede er til stede, og ½ af disse stemmer herfor.

§7. TILSLUTTEDE ORGANISATIONER
Stk. 1: I foreningens navn kan der oprettes selvstændige afdelinger med bestyrelsens
tilladelse.
Stk. 2: Selvstændige afdelinger kan kun oprettes med et formål, som ikke
konkurrerer med foreningens hovedformål, jf. §2
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Stk. 3: Selvstændige afdelinger er underlagt foreningens vedtægter herunder regler
om eksklusion, jf. §!6, stk. 4-6
Stk. 4: Selvstændige afdelinger skal vælge et udvalg bestående af minimum 3 og maksimalt
5 personer til at forestå den daglige ledelse af afdelingen, herunder begrænsede økonomiske
dispositioner.
Stk. 5: En selvstændig afdeling skal vælge en person til at repræsentere sig i bestyrelsen,
som derved øges i antal, jf. § 12, stk. 3. Eventuelle repræsentanter for selvstændige
afdelinger i bestyrelsen er at betragte som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på
generalforsamlingen.

§8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, dog med
de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver.
Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Stk. 3: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved offentlig
bekendtgørelse i lokalavisen samt ved ophængning i foreningens lokaler eller offentliggørelse
på et af foreningen kontrolleret elektronisk medie.
Stk. 4: a. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal stilles skriftligt
og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
b. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stk. 5: Dagsordenen bekendtgøres af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse ved ophængning i foreningens lokaler eller offentliggørelse på et af foreningen
kontrolleret elektronisk medie.
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Stk. 6: a. Stemmeret har følgende.:
-

Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere og medlemmer af diverse udvalg.
Aktive medlemmer over 18 år.
Medlemmer af selvstændige afdelinger.
Forældre til aktive medlemmer af ungdomsafdelingen under 18 år.
Passive medlemmer.

b. Ingen har mere end en stemme. Forældrepar/beskikkede værger har ligeledes
kun ret til én stemme uanset antallet af børn.
c. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
d. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

§9 .DAGSORDEN
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, her under omtale af a. foreningens
sportslige resultater, b. foreningens øvrige aktiviteter, og c. foreningens tilstand
herunder medlemstal.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse af generalforsamlingen,
herunder fastsættelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 1 revisor.
8. Valg til udvalg.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.
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§10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
Stk. 1: Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf. dog §17 og
§18.
Stk. 3: a. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
b. På begæring fra blot ét stemmeberettiget medlem skal afstemningen foregå
skriftligt.
c. Generalforsamlingens beslutninger optages i et referat.

§ 11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/5 af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest 1
måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
Stk. 4: Reglerne for den ordinære generalforsamling vedr. indkaldelse, dagsorden,
fremsættelse af forslag samt stemmeret, jf. §8, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse.

§12. BESTYRELSENS OPGAVER, SAMMENSÆTNING OG VALG
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 2: Bestyrelsens beslutninger og handlinger forpligter iht. gældende lov.
Stk. 3: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og
yderligere 3 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen.
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Bestyrelsen suppleres af repræsentanter for selvstændige afdelinger, jf. §7, stk. 5. Ingen i
bestyrelsen har mere end én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i
dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 4. På ulige årstal vælger den ordinære generalforsamling foreningens formand og 2
øvrige medlemmer, der er på valg, til bestyrelsen.
Stk. 5: På lige årstal vælger den ordinære generalforsamling foreningens kasserer
og 3 øvrige medlemmer, der er på valg, til bestyrelsen.
Stk. 6. Formanden og kassereren vælges ved særlige afstemninger.
Stk. 7: Ved manglende tilslutning til bestyrelsesposter kan generalforsamlingen godkende at
bestyrelsen, i en af generalforsamlingen bestemt periode, fortsætter med færre medlemmer
end foreskrevet.

§13. BESTYRELSENS KONSTITUERING, BEFØJELSER M.V.
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formand
eller næstformand er til stede.
Stk. 4: Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Stk. 5: Ved alle bestyrelsesmøder optages referat af vedtagne beslutninger.
Stk. 6: Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog
underskrift af såvel formanden, som kasserer.
Stk. 7: I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes
foreningen af samtlige bestyrelsesmedlemmer i foreningen (suppleanter undtaget).
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§14 FORRETNINGSDRIFT
Stk. 1: Efter generalforsamlingens beslutning kan foreningen oprette en kiosk i tilknytning til
foreningens lokaliteter.
Stk. 2: Kioskens etablering og drift skal være i overensstemmelse med gældende lov.
Stk. 3: Kiosken drives under bestyrelsens ansvar og direktiv er, idet følgende bemærkes: a.
Bestyrelsen udpeger en daglig leder af kiosken. b. For kiosken føres der selvstændigt
regnskab, som skal indgå som en del af foreningens samlede driftsregnskab.

§15. REGNSKAB
Stk. 1: Foreningens regnskab er kalenderåret.
Stk. 2: Inden den 1. februar udarbejder bestyrelsen status pr. 31. december og driftregnskab
for det forløbne år til revision af foreningens revisorer.
Stk. 3: Revideret driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
Stk. 4: Revideret driftregnskab og status bekendtgøres som en del af dagsorden til den
ordinære generalforsamling, jf. §8, stk. 5 og §9

§16. REVISION
Stk. 1: På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 revisor.
Stk. 2: Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab, herunder de
enkelte afdelingers regnskab, og påse at beholdninger m.v. er til stede.
Stk. 3: Driftregnskab og status forsynes med revisorens påtegning.
Stk. 4: Revisoren har til hver en tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
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§17. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1: Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en iht. vedtægterne lovligt indkaldt
generalforsamling.
Stk. 2: Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 1/3 af foreningens
stemmeberettigede er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for vedtægtsændringen.
Såfremt dette flertal er opnået, men det krævede antal stemmeberettigede ikke var til stede,
kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling inden 14 dage. Hvis også 2/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede på denne generalforsamling er for forslaget, er
vedtægtsændringen vedtaget uanset antallet sf tilstedeværende.

§18. FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede er til
stede, og mindst ¾ af disse stemmer for opløsningen.
Stk. 3: Såfremt dette flertal er opnået, men det krævede antal stemmeberettigede ikke var til
stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling inden 14 dage. Hvis også ¾ af de
stemmeberettigede på denne generalforsamling stemmer for opløsningen, er opløsningen
vedtaget uanset antallet af tilstedeværende.
Stk. 4: Såfremt foreningens opløsning vedtages, skal det samtidigt besluttes ved simpelt
stemmeflertal, hvorledes foreningens midler skal afhændes.
Stk. 5: I tilfælde af foreningens opløsning kan eventuelle midler kun afhændes til foreningens
medlemmer ved ligelig fordeling eller til idrætslige formål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Hillerød den 06.03.2019.

Laust Andrés, formand

Carsten Petersen, dirigent

Tolvkarlevej 361 – 3400 Hillerød – Tlf. 25 54 55 02
email: formand.kbk@gmail.com

