Vedtægter
FOR
GUG BOLDKLUB
AF 1954

Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ –www.gugboldklub.dk

§ 1: NAVN
1. Foreningens navn er ”Gug Boldklub af 1954”, stiftet den 27. juni 1954.
2. Foreningens hjemsted er Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ. Aalborg kommune.
3. Klubben optræder i blå/røde farver og bestyrelsen godkender eventuelle skiftende design.
Bestyrelsen godkender eventuelle udebane sæt.
§ 2: FORMÅL
1. Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at
fremme kammeratskab og miljø i lokalområdet i bredest mulig forstand.
2. Det tilstræbes her igennem også at udvikle spillere og hold således, at foreningen ofte kan være
repræsenteret i DBU´s bedste rækker og eventuelt på udvalgt hold.
§ 3: INDMELDELSE
1. Som aktivt medlem kan optages alle fra det kalenderår, hvor de fylder fem år.
2. De af bestyrelsen godkendte trænere og ledere, som udfører et regelmæssigt og på forhånd
defineret arbejde, betragtes som aktive medlemmer.
3. Som passivt medlem kan optages alle med interesse i Gug Boldklub. Passive medlemmer har
samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer, men de kan ikke deltage aktivt i
idrætsudøvelse.
4. Indmeldelse foretages via gugboldklubs hjemmeside.
5. Ved indmeldelse gøres et medlemmet bekendt med § 4 vedrørende udmeldelse.
6. Hvis medlemskab af andre fodboldklubber har været aktuelt indenfor de sidste 30 måneder, skal
gyldig spillerlicens fra den sidste klub indhentes via DBU´s elektroniske indberetningssystem. Dette
gøres i forbindelse med indmeldelse i Gug Boldklub.
Man kan/må ikke deltage i turneringskampe uden gyldig spillerlicens. Er det mere end 30 måneder
siden man har været medlem af en anden klub, skal spillererklæring afleveres til Gug Boldklub.
7. Optagelse af umyndige som medlem kræver forældre/værges samtykke.
8. Kontingentfrie æresmedlemmer kan vælges af generalforsamlingen med 2/3 stemmeflerhed.
§ 4: UDMELDELSE
1. Udmeldelse kan ske med 14 dages varsel. Forudbetalt kontingent kan normalt ikke tilbagebetales.
2. Udmeldelse sker på mail til klubbens kasserer.
3. Spillelicens kan kun udstedes af klubbens kasserer eller dennes stedfortræder, og kun hvis der ikke
findes kontingentrestance.
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§ 5: EKSKLUSION
1. Hvis et medlem er i kontingentrestance ud over tre måneder, udviser utilbørlig adfærd eller gør sig
skyldig i handlinger, der kan skader foreningens navn og omdømme, kan bestyrelsen ekskludere
medlemmet, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
2. En eksklusion kan ikke være gyldig før medlemmet, med tre dages varsel, har fået mulighed for at
fremføre sin sag for mindst ¾ af den samlede bestyrelse på et ekstraordinært indkaldt
bestyrelsesmøde.
3. Endvidere kan enhver eksklusion, hvis årsagen ikke er kontingentrestance, kræves behandlet på
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har taleret men ikke stemmeret.
4. Stadfæstelse af eksklusionen på generalforsamlingen kræver 2/3 stemmeflerhed, og kan kun
ophæves igen med samme majoritet.
5. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og har ikke
opsættende virkning på bestyrelsens beslutning.
6. Bestyrelsen og/eller respektive afdelingsformand kan, ved utilbørlig optræden af et medlem, på eller
udenfor banen, idømme denne en tidsbestemt karantæne.
§ 6 KONTINGENT
1. Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen under skyldig hensyntagen til de udarbejdede
budgetter, for hver afdeling for sig.
2. Kontingent betales halvårligt forud med undtagelse af passive medlemmer, der betaler helårligt
forud. Ingen afdelinger kan have forfaldsdato senere end den 1. april og den 1.september, eller fire
uger efter ny indmeldelse.
3. Gebyr for sen betaling fastsættes af bestyrelsen.
4. Bestyrelsen, samt de af bestyrelsen godkendte trænere og ledere, er kontingent fri.
§ 7: GENERALFORSAMLINGEN
1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger disse vedtægter giver, foreningens højeste
myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
3. Formanden indkalder hertil med mindst fire ugers varsel ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden
www.gugboldklub.dk.
4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
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5. Indkomne forslag fremlægges i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen, og uddeles på
generalforsamlingen.
§ 8: STEMMERET
1. Alle aktive og passive medlemmer, der på generalforsamling tidspunktet er fyldt 16 år kan møde og
stemme. Medlemmer der på generalforsamling tidspunktet ikke er fyldt 16 år kan være
repræsenteret af en person, der har forældremyndighed for medlemmet. Personer med
forældremyndighed for flere medlemmer kan kun repræsentere et af disse medlemmer, og har
dermed kun 1 stemme.
For alle medlemmer og repræsentanter for medlemmer kræves at medlemskontingentet for sidste
halvår er betalt inden generalforsamling tidspunktet, for at disse kan møde og stemme.
Alle trænere og ledere, der er godkendt af bestyrelsen, har stemmeret. Alle
bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
2. Der kan stemmes ved fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt.
3. Bestyrelsen for foreningen ”Gug Boldklubs venner” har ret til uden stemmeret – at deltage i Gug
Boldklubs generalforsamling.
§ 9: DAGSORDEN
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Valg af dirigent
Formandens beretning.
Kassererens regnskab fremlægges .
Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Indkomne forslag
Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (punktet udgår i lige år)
Valg af kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlemmer (punktet udgår i ulige år)
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af 2 kritiske revisorer & 1 suppleant.
Evt.

§ 10: GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE.
1. Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.
2. Kassereren er ansvarlig for procedure til kontrol af stemmeret og registrering af antal
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
3. Generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer, udover
bestyrelsen, er til stede.
4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
5. Undtaget fra almindelig stemmeflerhed er følgende:
- Vedtægtsændringer, eksklusioner og optagelse af æresmedlemmer, der kræver 2/3 - flertal (jfr. §
18, stk. 1 - § 5 stk. 4 - § 3 stk. 8). - Behandling af spontane forslag til vedtægtsændringer, der
kræver 4/5 flertal, (jfr. § 18, stk. 2).
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6. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og
denne er da beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
7. Dirigenten afgør afstemningsformen, men på begæring af mindst to stemmeberettigede medlemmer,
skal den være skriftlig. Alle afstemninger om eksklusion skal være skriftlige ( jfr. § 6, stk. 4).
8. Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig under dagsordenens pkt. ”Eventuelt”
9. Alle beslutninger indføres i protokol, og der udarbejdes referat af generalforsamlingen, som
fremlægges i klubhuset senest 30 dage efter generalforsamlingen. Er der på generalforsamlingen
vedtaget vedtægtsændringer, skal de nye vedtægter fremlægges samtidig. Fremlæggelse Fristen
gælder for både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
§ 11: EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis formanden, et bestyrelsens flertal eller mindst
10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om det.
2. Anmodningen stiles til formanden, og skal være vedlagt begrundet dagsorden.
3. Formanden indkalder herefter inden en uge til ekstraordinær generalforsamling med mindste to og
højest fire ugers varsel.
4. Bekendtgørelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.
§ 12: BESTYRELSEN.
1. Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse, og består af: formand, næstformand, kasserer og
2 bestyrelsesmedlemmer
1a
Bestyrelsen kan til enhver tid supplere sig selv op til 5 medlemmer, med gyldighed indtil
næste generalforsamling.
2. For at blive indvalgt i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.
3. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for to år ad gangen.
4. kassereren, næstformanden og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år for to år ad gangen.

§ 13: BESTYRELSENS BEFØJELSER.

1. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden og ud fra den kan bestyrelsen nedsætte nødvendige
udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Et medlem fra bestyrelsen
tiltræder hvert oprettet udvalg
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2. Foreningen tegnes af formanden.
3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede,
skal være formanden eller ved hans frafald næstformand

hvoraf den ene

4. Der føres åben protokol over bestyrelsens beslutninger og referat i den udstrækning, det er
nødvendigt af hensyn til opfølgning af ideer og opgaver.
5. Bestyrelsen fordeler de midler, der kommer fra sponsorer, byfest og andre fælles aktiviteter.
6. Midler, som af generalforsamlingen er hensat på foreningens byggefond, kan alene anvendes til
forbedringer af klubbens faciliteter, og må ikke indgå i den daglige drift.
7. Handel med fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 majoritet.
8. Ansættelser og andre økonomiske dispositioner, som forpligter klubben udover 10.000 kr.
(titusinde), kræver underskrift af formanden, næstformanden og kassereren.
9. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue og der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
10. Ingen medlemmer i foreningen eller dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens
forpligtelser.
§14: klubbens ledelse
1. Klubben ledes af en bestyrelse, der overordnet træffer afgørelse i alle økonomiske og
administrative spørgsmål. Den nedsætter det til enhver tid nødvendige antal udvalg til dækning
af alle klubbens funktioner og arbejdsområder. Udvalgenes ansvarsområder fastsættes og
justeres løbende af bestyrelsen.
2. Udvalgene må ikke foretage dispositioner, der afviger fra det af bestyrelsens vedtagne budget
uden først af have indhentet bestyrelsens godkendelse.
3. Bestyrelsen koordinerer klubbens drift og er bemyndiget til i særlige anliggender, der gælder
helheden, at indkalde udvalgsmedlemmer til en fælles drøftelse.
4. Bestyrelsen vælger hvilke udvalg der er behov for, dog skal der være et sponsorudvalg og et
sportsudvalg.
5. Sponsorudvalget medlemmer udpeges af bestyrelsen og bestyrelsen vælger en repræsentant
fra bestyrelsen. Sponsorudvalget er ansvarlig for alt hvad der vedrører klubbens sponsorer.
Intet medlem må henvende sig til en sponsor vedr. sponsering, uden det er godkendt af
sponsorudvalget.
6. Sportsudvalget medlemmer udpeges af bestyrelsen og bestyrelsen vælger en repræsentant fra
bestyrelsen.Sportsudvalget referer til bestyrelsen, og er ansvarlig for koordinering af aktiviteter
og sportslig udvikling.
7. Bestyrelsen udstikker retningslinjer for forvaltningen af alle ansvarsområder.
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§ 15: MÅLSÆTNING OG STRUKTUR,
1. Bestyrelsen er ansvarlig for fastsættelse af klubbens overordnede målsætninger.
2. Bestyrelsen og sportsudvalget udarbejder realistiske mål og delmål for afdelinger.

§ 16 REGNSKAB.
1. Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet skal være afsluttet inden den 1. februar.
2. Regnskabet afleveres til revisorpåtegning senest 10 dage før generalforsamlingen.
3. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen med hovedtal for klubben som helhed. Regnskabet
skal udvise driftsresultat og foreningens økonomiske status.
4. Kommunalt tilskud optages i regnskabet på basis af det af kommunen bevilgede budget for
regnskabsåret samt efterregulering fra foregående år.

§ 17 REVISION
1. Den ordinære generalforsamling vælger for et år ad gangen to kritiske revisorer og 1
revisorsuppleant.
2. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne.
3. Revisorerne skal ved påtegning på årsregnskabet bekræfte at regnskabet er gennemgået og at
beholdningen er til stede.

§ 18: VEDTÆGTSÆNDRINGER.
1. Vedtægtsændringer kan finde sted på enhver generalforsamling med 2/3 stemmeflerhed (jfr. dog §
19).
2. Spontane forslag til vedtægtsændringer kan fremlægges på generalforsamlingen og behandles hvis
4/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
3. Ovennævnte forslag kan ikke fremlægges når dagsordenens pkt. ”indkomne forslag” er
færdigbehandlet.

§ 19 OPLØSNING.
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1. ”Gug Boldkblub af 1954” kan ikke opløses, såfremt syv stemmeberettigede medlemmer stemmer
imod.
2. Denne § kan ikke udelades eller opløses.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. juni 1954
Ændret på ordinær generalforsamling november 1982.
Ændret på ordinær generalforsamling februar 1987.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 30. november
1988 Ændret på ordinær generalforsamling den 13. februar 1989.
Ændret på ordinær generalforsamling 5. februar 1990
Ændret på ordinær generalforsamling 11. februar 1991.
Ændret på ordinær generalforsamling den 10. februar 1992.
Ændret på ordinær generalforsamling den 3. februar 2003.
Ændret på ordinær generalforsamling den 2. februar 2004.
Ændret på ordinær generalforsamling den 6. februar 2006.
Ændret på ordinær generalforsamling den 12. februar 2007.
Ændret på ordinær generalforsamling den 25. februar 2008.
Ændret på ordinær generalforsamling den 2. februar 2009.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 27. april 2009.
Ændret på ordinær generalforsamling den 1. februar 2010.
Ændret på ordinær generalforsamling den 6. februar 2012.
Ændret på ordinær generalforsamling den 4. februar 2013.
Ændret på ordinær generalforsamling den 3. marts 2015.
Ændret på ordinær generalforsamling den 1. februar 2017
Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 2. maj 2017

Gug Boldklub af 1954 den 2. maj 2017
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