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Vedtægter for Låsby Boldklub af 1959 
 
§ 1 
Foreningens navn, hjemsted og formål 
  
Foreningens navn er LÅSBY BOLDKLUB af 1959.  
Foreningen har hjemsted i Skanderborg Kommune.  
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt. 
  
§ 2 
Organisation 
  
Foreningen består af en hovedforening samt en afdeling for hver idrætsgren. Hovedforeningen 
ledes af en hovedbestyrelse, og afdelingerne ledes af et afdelingsudvalg.  
  
§ 3 
Hovedbestyrelse 
  
Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg på 5 personer, samt formændene for 
afdelingsudvalgene som menige medlemmer. Forretningsudvalgets medlemmer og formændene 
(eller dennes stedfortræder) har hver én stemme. 
  
Forretningsudvalgsmedlemmerne vælges på hovedgeneralforsamlingen, og funktionstiden for 
forretningsudvalget er 2 år. Den afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer.  
  
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, de kandidater der ikke opnår valg til 
bestyrelsen, er suppleanter.  
  
Suppleanter, der ikke i løbet af et foreningsår er indtrådt i forretningsudvalget, afgår ved næste 
valg. 
  
Hovedbestyrelsen kan med generalforsamlingens godkendelse oprette eller nedlægge afdelinger, 
når det skønnes hensigtsmæssigt. 
  
Forretningsudvalget konstituerer sig selv, som Hovedbestyrelsens formand, næstformand og 
sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.  
  
Formanden indkalder og leder hovedbestyrelsens møder. Møde skal afholdes i hvert fald hver 3. 
måned. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det.  
  
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne af hovedbestyrelsen 
er til stede. 
  
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
  
Ethvert medlem af hovedbestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på 
næste hovedbestyrelsesmøde. 
  
Hovedbestyrelsen tegner foreningen i alle dispositioner foreningen vedrørende, herunder også 
økonomiske dispositioner. Hovedbestyrelsen tegnes af formanden alene eller eller mindst halvdelen 
af hovedbestyrelsen. 
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§ 4 
Afdelingsudvalg 
  
Hver sportsgren ledes af et afdelingsudvalg, som vælges på en årlig generalforsamling i februar-
maj måned. 
  
Afdelingsudvalgets opgave er at varetage foreningens interesser på det sportslige plan. 
  
Udvalgsbeslutninger af væsentlig karakter skal dog godkendes af hovedbestyrelsen.  
  
Der nedsættes følgende udvalg: 
  
Fodbold udvalget består af 3 til 5 medlemmer. 
Håndbold udvalget består af 3 til 5 medlemmer. 
Badminton udvalget består af 3 til 5 medlemmer. 
Gymnastik udvalget består af 3 til 5 medlemmer. 
Motion udvalget består af 3 til 5 medlemmer. 
Anden Sport udvalget består af 3 til 5 medlemmer. 
Onsdags-klubben består af 3-5 medlemmer. 
 
Til hvert udvalg vælges 1 eller 2 suppleanter.  
  
Funktionstiden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Udvalgsmedlemmerne afgår 1-2 medlemmer og 3-2 
medlemmer. 
  
Udvalgene vælger selv deres formand. 
  
§ 5 
Hovedgeneralforsamling 
  
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen 
sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale dags- eller ugepresse eller i 
foreningens medlemsblad med angivelse af dagsorden. 
  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra hovedbestyrelse og afdelingsudvalg. 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse. 
6. Valg af kasserer. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 
  
§ 6 
Ekstraordinær generalforsamling 
  
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen. 
  
Herudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt: 
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A: af en afdelingsbestyrelse, når den finder det nødvendigt, eller 
B: af mindst 50 medlemmer,  
  
når krav herom fremsættes skriftligt over for hovedbestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne 
eller forslag. I disse tilfælde skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske senest 14 dage 
efter modtagelsen af den skriftlige anmodning. 
  
Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden i 
dagspressen. 
  
Dagsorden skal indeholde: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Forhandlingsemne eller forslag. 
3. Eventuelt. 
  
§ 7 
Afstemning og valg på hoved- og afdelingsgeneralforsamlinger 
  
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. 
  
Dagsordensforslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, 
vedtages med almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget. 
  
Forslag til ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 på hinanden følgende ordinære og/eller 
ekstraordinære hovedgeneralforsamlinger, hvor forslaget skal vedtages med mindst ¾ af de afgivne 
stemmer. 
  
Valg til hovedbestyrelsen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages 
lodtrækning. 
  
Valg af et ikke fremmødt medlem af hovedbestyrelsen kan kun finde sted, hvis den pågældende er 
lovligt forhindret og skriftligt har indvilget i at modtage valg. 
  
Afstemninger og valg sker ved håndsoprækning, eller skriftligt hvis mindst én stemmeberettiget 
ønsker det. 
  
§ 8 
Adgangsret, stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger 
  
Til hovedgeneralforsamlingen har alle medlemmer adgangs- og taleret. Stemmeret har alle aktive 
og passive medlemmer, der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år overdrages stemmeretten til 
én forælder. Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 år. 
  
Til afdelingsudvalgene er medlemmer dog valgbare fra det fyldte 16. år. Formanden for et 
afdelingsudvalg skal dog være fyldt 18 år. 
  
§ 9 
Medlemskab 
  
Boldklubben er åben for alle. Det er et krav, at medlemmer betaler kontingent rettidigt. 
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§ 10 
Eksklusion 
  
Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales rettidigt eller såfremt medlemmet, 
direkte eller indirekte skader foreningens anseelse eller arbejde. Beslutningen træffes af 
hovedbestyrelsen. Den ekskluderede kan, hvis der fremsættes skriftlig begæring herom, få sin sag 
behandlet på den førstkommende hovedgeneralforsamling. 
  
§ 11 
Kasserer 
  
Kassereren opkræver kontingent, fører en fortegnelse over medlemmer, fører foreningens regnskab 
samt foretager nødvendige udbetalinger i forbindelse med foreningens drift. 
  
Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra afdelingsudvalgene. 
  
§ 12 
Regnskab 
  
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
  
§ 13 
Revision 
  
Den på generalforsamlingen valgte revisor skal være registreret- eller statsautoriseret revisor.  
  
§ 14 
Referat mv. 
  
Hovedbestyrelsens sekretær fører referat over hovedbestyrelsesmøder og 
hovedgeneralforsamlinger. 
  
For hovedbestyrelsesmøder udsendes referat hurtigst muligt. Referatet godkendes endeligt på 
efterfølgende hovedbestyrelsesmøde. 
  
For hovedgeneralforsamlingen udsendes referat hurtigst muligt. Referatet godkendes endeligt på 
førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 
  
§ 15 
Foreningens nedlæggelse 
  
I tilfælde af at Låsby Boldklub nedlægges, skal alle aktiver gøres op, og eventuelt overskud deles 
mellem de eksisterende frivillige foreninger i Låsby. 
 
 
Låsby, vedtaget endeligt på ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2011. 
Ekstra afdeling optaget på ordinær generalforsamling den 14. marts 2013 
Afdeling Linedance nedlagt den 22. august 2013 
Afdeling Velvære oprettet den 29. juli 2014 
Afdeling Udeliv nedlagt den 12. marts 2016 
Afdeling Onsdags-klubben oprettet 3. august 2017 
Afdeling Velvære omdøbt til Anden Sport 3. august 2017 


