
 

Vedtægter for 

 

HANDELSSTANDENS 

BOLDKLUB 

 

2012 

 

 

 



 

§  1. 
 

Klubbens navn er  ”Handelsstandens Boldklub”, og har hjemsted i Københavns 

Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog  

kan klubben optage andre idrætsgrene på sit program og oprette særlige afdelinger herfor.  

 

§  2. 
 

I klubben  kan  optages såvel seniorer  og  ynglinge, som  juniorer, drenge, lilleputter, 

miniputter, damer  og  piger. Aldersgrænserne  er  til  enhver  tid  den  ifølge  K.B.U.s 

turneringsregler gældende.  

 

§  3. 
 

Størrelsen  af  kontingent og  indskud  for  såvel  senior som  ungdomsafdelingen  

fastsættes af generalforsamlingen. 

 

§  4. 
 

Udmeldelse  skal  ske  med  1  måneds  skriftlig  varsel  til  kassereren.  Der  erlægges 

kontingent for den periode, i hvilken udmeldelsen sker. 

 

§  5. 
 

Kontingent skal  være  betalt senest 1 måned efter forfaldsdag. Intet  medlem  må stå i 

restance med kontingent mere end 2 måneder. Sker dette, skal bestyrelsen  minde 

vedkommende  om gælden  og  efter  14 dages  yderligere  henstand   kan vedkommende 

medlem ekskluderes, hvilket indberettes til K.B.U. 

Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at eftergive  kontingentrestancer. 

Bestyrelsen kan ligeledes i visse tilfælde gøre et medlem helt eller delvis kontingentfri 

 

§  6. 
 

Klubbens midler indsættes i bank, på giro eller anbringes  i  obligationer, og  kan  kun 

hæves af formand  og kasserer i forening. 

Disse midler forvaltes af den til enhver tid  siddende  bestyrelse  og  benyttes  til  daglige 

drift. 

Kassereren modtager og opbevarer under eget ansvar  klubbens  midler, og den kontante 

beholdning  skal  udvise  en  passende  og  rimelig  størrelse  efter  bestyrelsens skøn. 

Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren. 

Formanden skal underskrive regnskabet. 

Lån til klubben i bank eller lignende kan kun optages efter bestyrelsesbeslutning. 

Foreningen  forpligtes  kun  ved  underskrift  af  enten  formand  og   kasserer  i  forening, 

eller en af dem i forening med næstformanden. 



 

§  7. 
 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed og afgør ved simpelt stemmeflerhed de 

forelagte forslag. Til forandring af eller tilføjelse til vedtægterne kræves dog at 2/3 af de 

fremmødte, stemmerberettigede stemmer derfor. 

Ved en afstemning hvor vedtægterne ændres og der er flertal herfor, men ikke 2/3 af de 

fremmødte, kan der indkaldes til en  ny  generalforsamling  om  samme forslag  og 

foretages afstemning herom, hvor simpelt flertal gælder. 

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de 

fremmødtes antal. 

Ingen har ret til at afgive sin stemme uden ved personlig nærværelse, ligesom intet 

fraværende  medlem  kan vælges, medmindre  der  fra  vedkommende  forelægges  en 

skriftlig sanktion for dirigenten. 

Valgbare og stemmeret har alle medlemmer fra det fyldte 16 år og som ikke er i restance. 

Passive skal dog være medlem i mindst 12 måneder. 

 

§  8. 
 

Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, på HB’s 

hjemmeside. Forslag fra medlemmerne må, for  at  de kan forlanges optagne på 

dagsordenen, være tilsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

På enhver generalforsamling  vælges  en dirigent, der leder forhandlingerne, og i de  

enkelte  tilfælde  afgør,  hvorvidt  afstemningen  skal  foregå skriftligt  eller  på  anden  

måde. Dog har bestyrelsen  altid  ret  til  at kræve skriftlig afstemning. 

 

§  9. 
 

Den ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Ekstraordinære 

generalforsamlinger  kan  bestyrelsen  til  enhver tid  lade afholde  og skal desuden  

afholdes, når  20 medlemmer  indsender skriftlig begæring  herom  med motiveret 

dagsorden. 

 

§ 10. 
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden og Seniorformanden er på valg i lige år, 

medens Kassereren, Næstformanden og Ungdomsformanden er på valg i ulige år. Der 

vælges en suppleant hvert år for to-årig periode. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. 

Seniorformanden udpeger en sportslig leder (senior) for det kommende år efter 

sæsonafslutning. 

Seniorformanden fastsætter lederens kompetenceområder. 

Ungdomsformanden udpeger en sportslig leder (ungdom) for det kommende år efter 

sæsonafslutning. 

Ungdomsformanden fastsætter lederens kompetenceområder. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, og fastsætte disses arbejdsområder. 



Der vælges to kritiske revisorer hvert år. 

Regnskabet forelægges en gang årligt på generalforsamlingen til godkendelse. 

Ved forfald har bestyrelsen ret til selv at vælge en stedfortræder, dog kan Formand Og 

Kasserer kun vælges på en generalforsamling. 

 

§ 11. 
 

Ved afstemning i bestyrelses- og spilleudvalgsmøder gælder simpel stemmeflerhed. I 

tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

 

§ 12. 
 

Den sportslige leder ordner og afgør alt vedrørende turneringskampe. 

 

§ 13. 
 

Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre 

vigtige begivenheder indenfor klubben. 

Protokollen skal ligge fremme, så ethvert medlem på generalforsamlingen har adgang til 

denne. 

 

§ 14. 
 

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser 

vedrørende  ordenens  overholdelse, Overtrædelse  af disse bestemmelser kan bestyrelsen 

straffe med udelukkelse fra spillet og fra klubbens lokale, eller i gentagelsestilfælde  med  

udelukkelse  af  klubben. Dog har vedkommende, såfremt han er senior, ret til, under 

iagttagelse af lovene, at kræve sagen forelagt en generalforsamling, hvortil han skal have 

adgang.  

 

§ 15. 
 

For så vidt er klubben medlem af større ordnede idrætssammenslutninger, er klubbens 

medlemmer forpligtede at underkaste sig disses love og bestemmelser. 

Ind- og udmeldelse af klubben i sådanne sammenslutninger kan kun ske med 

generalforsamlingens samtykke. 

 

§ 16. 
 

Om vinteren kan bestyrelsen lade afholde kursus i gymnastik, løb o.l. uden ekstra gebyr 

for medlemmerne. Ligeledes kan bestyrelsen lade afholde selskabelige sammenkomster 

for medlemmer med bekendte. 

 

§ 17. 
 



Bestemmelse om klubbens opløsning eller forandring af dens navn, kan kun tages på en i 

dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens medlemmer må 

være til stede, og der kræves, at de fem sjettedele stemmer derfor. 

Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny 

generalforsamling, hvor da bestemmelsen kan tages med ovennævnte stemmeflerhed 

uden hensyn til de mødendes antal. 

På samme måde tages bestemmelse om det ved beslutning af klubbens opløsning 

nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af eventuel 

formue, dog således at simpel stemmeflerhed er afgørende. 

Et eventuelt overskud skal gå til almene formål. 

 

 

Dato 4 Marts 2011 


