
 
 

Vedtægter for Nord-Als Boldklub 
 

 

 

Kapitel 1 

Navn, hjemsted og formål 
 

§ 1 

 Foreningens navn er Nord-Als Boldklub - NB. 

 Foreningen er hjemmehørende i Nordborg Kommune. 

 

§ 2 

 Foreningens formål er at drive fodboldvirksomhed, således at medlemmerne har de 

fornødne rammer for at udøve fodboldspillet. Foreningen er medlem af DGI og af JBU 

under DBU. 

 

 

 

 

Kapitel 2 

Foreningens medlemmer 
 

§ 3 

 Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Medlem kan enhver blive, når 

vedkommende henvender sig til bestyrelsen, og medlemskabsforhold til tidligere klub eller 

forening er fundet i orden. Medlemmerne udøver idrætten på eget ansvar. 

 

§ 4 

 Ethvert medlem, der direkte eller indirekte enten ved personlig handling eller 

optræden skader foreningens interesser, kan af bestyrelsen sættes i karantæne, eller i 

groveste tilfælde ekskluderes, dog først efter at vedkommende har haft lejlighed til at 

fremføre sit forsvar. 

 Utilbørlig behandling af foreningens ejendele medfører erstatningspligt efter 

bestyrelsens skøn. 

 

 



 

 

 

Kapitel 3 

Foreningens ledelse 
 

§ 5 

 Den overordnede ledelse og tilsyn med foreningens aktiviteter forestås af 

bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold over for andre organisationer og 

offentlige myndigheder. 

 Bestyrelsen består af formand, kasserer, ungdomsformand, seniorformand og 

oldboysformand samt 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand, kasserer, ungdomsformand, 

seniorformand og oldboysformand skal dog vælges på generalforsamlingen.  

 

 Formanden, seniorformand, oldboysformand og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 

suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på ulige årstal. 

 Kassereren, ungdomsformand og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 revisor 

vælges på lige årstal. 

Valgperioden er 2 år for alle. 

 

§ 6 

 Ungdomsafdelingens daglige ledelse består af et ungdomsudvalg. Ungdomsudvalget 

ledes af ungdomsformanden. Ungdomsudvalget er selvsupplerende. Dog vælges 1 

ordinært udvalgsmedlem på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år og 

ungdomsudvalgs-medlemmet vælges på ulige årstal. 

 

§ 7 

Seniorafdelingens daglige ledelse består af et seniorudvalg. Seniorudvalget ledes af 

seniorformanden. Seniorudvalget er selvsupplerende. Dog vælges ordinært 1 

udvalgsmedlem på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år og seniorudvalgs-

medlemmet vælges på lige årstal. 

 

 

§ 8 

 Oldboysafdelingens daglige ledelse består af et oldboysudvalg. Oldboysudvalget 

ledes af oldboysformanden. Oldboysudvalget er selvsupplerende. Dog vælges 1 ordinært 

udvalgsmedlem på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år og oldboysudvalgs-

medlemmet vælges på lige årstal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 4 

Generalforsamlingen 
 

§ 9 

 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel ved annoncering. Forslag, der ønskes 

behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4x24 timer før generalforsamlingen. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, bestyrelsesmedlemmer 

 samt ledere, trænere og holdledere. Udvalgsmedlemmer, der er godkendt af 

bestyrelsen, har også stemmeret. 

 

 Desuden har 4 forældrerepræsentanter pr. ungdomsrække for medlemmer under 16 

år stemmeret. Forældrerepræsentanterne skal være udpeget senest 4 uger før 

generalforsamlingen og deres navne være meddelt bestyrelsen. Passive medlemmer har 

ikke stemmeret. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne, og 

bestemmer fremgangsmåden ved afstemning undtagen for valg af bestyrelse, der altid er 

skriftlig. Almindeligt stemmeflertal er gældende for alle på generalforsamlingen 

behandlede sager med undtagelse af lovændring, som kræver 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

§ 10 

 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når 

mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, og mindst 4 dage før 

skriftligt indsender den ønskede dagsorden. Varslingen skal ske som ved ordinær 

generalforsamling. 

 

§ 11 

 Generalforsamlingen afholdes hvert år i sidste halvdel af januar med følgende 

dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol 

3. Formandens beretning 

4. Ungdomsformandens beretning 

5. Seniorformandens beretning 

6. Oldboysformandens beretning 

7. Regnskab og status 

8. Fastsættelse af kontingent 

9. Indkomne forslag 

10. Valg ifølge lovene 

  11. Eventuelt 

 

 

 

 



 

Kapitel 5 

Fastsættelse og betaling af kontingent 
 

§ 12 

 Kontingentstørrelse bestemmes af generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen. Udmeldelse skal ske til kassereren, og kontingentet skal betales for det 1/2 år, 

hvor udmeldelsen sker. Kontingentet opkræves for alle på girokort. Kontingentet opkræves 

halvårligt. Restance ud over 30 dage kan medføre slettelse af medlemskabet af foreningen. 

Genoptagelse kan kun finde sted, såfremt restancen betales. Når særlige forhold taler 

derfor, kan bestyrelsen fritage et medlem helt eller delvis for kontingent. 

 

 

Kapitel 6 

Kasserer og revisorer 
 

§ 13 

 Kasserer besørger alle ind - og udbetalinger. Kassebeholdningen skal indsættes på 

konti i offentlige pengeinstitutter i foreningens navn. Kassereren har fuldmagt til at hæve 

på foreningens konti. Revisorerne gennemgår regnskaberne og påser, at alle udgifterne er 

gjort gyldige ved fornøden underskrift. 

 Regnskabet følger kalenderåret. Status oplæses til generalforsamlingen. 

Revisorernes bemærkninger til regnskabet fremlægges samtidigt med regnskabet på 

generalforsamlingen. 

 

 

Kapitel 7 

Likvidation og fusion 
 

§ 14 

 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær 

generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves 

mindst 2/3 af stemmerne. 

 I tilfælde af foreningens opløsning tages der på generalforsamlingen (ved simpelt 

flertal) bestemmelse om salg af foreningens ejendele, afvikling af forpligtelser samt 

anvendelse af eventuel formue. 

 I den situation, hvor en sammenlægning af Nord-Als Boldklub og andre 

 foreninger bliver aktuel, skal beslutningen herom afgøres efter de regler, som 

 gælder for lovændringer. I tilfælde af en sammenlægning overgår formue og aktiver 

til den nye forening. 

 

Revideret og godkendt på generalforsamlingen 2003-01-31 

 


