Vedtægter – Bjødstrup Boldklub (BBK)
1. Navn
Bjødstrup Boldklub (forkortet BBK).

2. Hjemsted
Bjødstrup, Syddjurs Kommune.

3. Formål
Formålet med BBK er at styrke fællesskabet og sammenholdet i lokalsamfundet gennem fodbold – målgruppen er
Senior/Old-boys. Det er vores mål at spille med i en turnering, f.eks. JBUs senior/old-boys-turnering eller Østjysk Oldboys.

4. Medlemskredsen
Alle kan være medlem af foreningen.

5. Kontingent
På den årlige generalforsamling fastsættes kontingentet for det kommende år. Kontingentet skal bl.a. dække
omkostninger i forbindelse med deltagelse i stævner og træning mv. Kontingentet skal være indbetalt senest 15.
marts samme år.

6. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsens formand inden d. 1. december, og gælder fra den følgende 1. januar.

7. Regnskabet
Regnskabet opgøres årligt af bestyrelsens formand/kasserer. Der vælges også årligt en revisor, der reviderer
regnskabet.

8. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Bjødstrup Boldklubs højeste myndighed og består af alle medlemmerne. Generalforsamlingen
afgør alle spørgsmål af større betydning. Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent.

9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned på et af Bestyrelsen fastsat sted, som regel i
forlængelse af Bjødstrup Grundejer- og Beboerforenings (BGoB) generalforsamling. Dagsorden som følger:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse
d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

e) Valg til Bestyrelsen
f) Valg af revisor
g) Valg af suppleant
h) Indkomne forslag
i) Eventuelt

10. Indkaldelse
Der indkaldes til generalforsamling senest 21 dage inden. Generalforsamlingen offentliggøres på BGoB’s hjemmeside,
under punktet ’Bjødstrup BK’.

11. Forslag
Forslag og idéer, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til bestyrelsens formand senest
14 dage inden generalforsamlingen og offentliggøres herefter på BGoB’s hjemmeside senest 1 uge inden
generalforsamlingen.

12. Vedtagelser
Alle foreningens medlemmer, der er tilstede, har stemmeret. Alle vedtagelser sker ved stemmeflerhed af de
fremmødte stemmeberettigede. Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter kræver dog mindst 2/3 af samtlige
stemmeberettigede stemmer. Er disse 2/3 ikke fremmødt, indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling, der således
gøres fuldt beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed.

13. Afstemning
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af blot 1 medlem.

14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes efter Bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/5 af de
stemmeberettigede til Bjødstrup Boldklubs formand fremsender skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde
et udkast til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal inden 8 dage efter begæringens
modtagelse indkalde til Generalforsamlingen, der skal afholdes inden for de følgende 14 dage.

15. Bestyrelse
Bjødstrup Boldklub ledes af en af Generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Bestyrelsen
vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år på den ordinære Generalforsamling vælges 2 medlemmer, i ulige år 1
medlem.

16.
Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer af sin midte, og fastsætter en forretningsorden. Alle spørgsmål afgøres
ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsesmøde afholdes, når det skønnes nødvendigt, dog mindst 1 gang årligt.

