
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er VEJRUMBRO BOLDKLUB. Foreningen er ejer af ejendommen matr.  5L. Vejrum by og sogn, 

beliggende Hovedgaden 15 a, Vejrumbro. Klubben er hjemme hørende i Viborg kommune. 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningens formål er at dyrke al idræts virksomhed, der kan blive tilslutning til og i det omfang der er behov for. 

§ 3 Medlemskab af organisationer 

Foreningen er medlem af Dansk idrætsforbund og DGI og er undergivet af disses love og bestemmelser. 

§ 4 Optagelse af medlemmer 

Som aktiv eller passivt medlem kan enhver optages. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller et 

af udvalgene. Ved optagelse i foreningen bliver det nye medlem bekendtgjort med foreningens vedtægter. Et medlem 

kan deltage aktivt i flere idrætsgrene. 

§ 5 Kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen, samt udvalgsmedlemmerne for 1 år af gangen. Kontingent opkræves 

ratevis forud for aktive medlemmer, Bestyrelsen fastsætter rateinddelingen samt tidspunkt for rettidig betaling. For 

passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud. 

§ 6 Udmeldelse – eksklusion 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende 

medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelses har virkning. Medlemmet har 

krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingent restance udover 3 mdr. kan bestyrelsen med mindst 14 

dages skriftligt varsel ekskluderer vedkommende. Ingen, der er udelukket pga. kontingent restance udover 3 mdr. kan 

optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen 

ekskludere  et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 

2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse 

have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den kommende 

ordinære generalforsamling. Ved længere varende skader/sygdoms tilfælde kan der søges om kontingent nedsættelse. 

§ 7 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling 

afholdes hvert år inden den 1. marts og bekendtgøres i et dagblad samt ved opslag i forretninger 14 dage forud. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 16 år, samt forældre/værge til 

medlemmer under 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 

 

 

§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forfaldne år – og uddeling af VBK pokal 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse for det forløbne år 

4. Behandling af evt. indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Valg af udvalg og suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt  

§ 9 Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 16 og 17. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåden. Skriftlig afstemning foretages når et medlem af de stemmeberettigede medlemmer forlanger 

det før afstemningen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens beslutningsprotokol. 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelse og skal indkaldes, når mindst 10 af de 

stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal 

generalforsamlingen afholde senest 1 mdr. efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen. Om 

indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden, gælder bestemmelserne som for den ordinære generalforsamling. 

§ 11 Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelser i alle økonomiske og administrative spørgsmål. Der 

nedsættes et udvalg for hver sportsgren, samt et fest- og klubhus udvalg. Udvalgene må ikke foretage 

dispositioner, der afviger fra den af generalforsamlingen godkendte målsætning, arbejdsplan og det opstillede 

budget først uden at have bestyrelsen godkendelse. Bestyrelsen koordinerer foreningens drift og er bemyndiget 

til anliggender, der gælder helheden, at indkalde ALLE udvalgsmedlemmer til fælles drøftelse og nedsættelse af 

udvalg til særlige opgaver ang. idrætsdage/sportsdage/-fester, og vedligehold af klubhus og anlæg,  

§ 12 Bestyrelse og udvalg. 

Foreningen består af en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Et flertal af bestyrelsen skal være 

myndig. Fodbold-, gymnastik-, håndbold- badminton- og klubhus udvalget skal bestå af 3 medlemmer samt 1 

supp. Festudvalget består af 5 eller 7 medlemmer samt 1 suppleanter. I alle udvalg skal bestyrelsen have mindst 

en repræsentant. Såfremt der dyrkes flere idrætsgrene, skal der vælges udvalgsmedlemmer for disse.                    

Af bestyrelsen må kun afgå 2 det ene år og 3 det næste. For udvalgene gælder samme ordning. Alle valg gælder 

for 2 år. 

§ 13 Konstituering – tegningsret 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal konstituere sig på følgende måde: 1 formand, 1 

næstformand, 1 sekretær, 1 kasserer og/eller kontingent opkræver, og 1 medlem til fællesområdet for 

idrætsforeninger i Viborg kommune. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol. Foreningen tegnes af 

formanden. Ved økonomisk dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. Udvalgene 

fastsætter selv deres forretningsorden og konstituerer sig selv 


