Vedtægter for Bogense Håndbold
§1
Foreningens navn er BOGENSE HÅNDBOLD
Stiftet d. 7. marts 2002. Hjemsted Nordfyns kommune.
§2
Foreningens formål og målsætning er at have et godt klubliv både socialt og sportsligt samt
ved håndbold at fremme sundhed og trivsel samt så vidt muligt få iværksat en god
ungdomsafdeling.
§3
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne når de vedkender sig vedtægterne.
Personer, som ønsker at støtte foreningen økonomisk eller som frivillig hjælper kan optages
som passive medlemmer.
Et medlem kan udelukkes når bestyrelsen finder grund dertil.
§4
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær
og 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan vælge
at benytte sig af en ekstern kasserer.
Der vælges skiftevis 2 (3) og 3 (4) medlemmer til bestyrelsen, valgperiode 2 år.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, valgperiode 1 år.
§5
Der vælges 2 revisorer, skiftevis for 2 år.
Der vælges 2 revisor suppleant, valgperiode 1 år.
§6
Medlemmer der er fyldt 17 år og forældre til yngre medlemmer er stemmeberettigede og
valgbare. Der kan kun vælges medlemmer, der er til stede, eller som ved fuldmagt har
tilkendegivet at de modtager valg.
§7
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§8
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for
foreningens indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive
formue.
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§9
A
Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på foreningens hjemmeside og ved skriftlig
meddelelse direkte til medlemmerne/forældrene senest 14 dage før afholdelse med angivelse
af tidspunkt og dagsorden. Generalforsamlingen skal være afholdt senest med udgangen af
marts måned.
B
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8
dage før afholdelsen.
C
På Generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer
kan kun vedtages ved mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Det er kun de
stemmeberettigede fremmødte medlemmer, der kan stemme. Der kan ikke brevstemmes
D
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
E
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
F
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
§ 10
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af
a: bestyrelsesmedlemmer
b: suppleanter
c: revisorer
d: revisorsuppleant
6. Evt.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det
nødvendigt eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom.
Den skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget. Den skal indvarsles i
lighed med den ordinære generalforsamling.
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§12
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Er et sådant flertal
ikke tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som er beslutningsdygtig ved
almindelig stemmeflertal.
Ved opløsning skal en evt. formue henstilles i 5 år og herefter kan den fordeles til andre
idrætslige foreninger.
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