§1

Afstemning afgøres ved almindelig stemmeflerhed (undtaget er
dog § 11)

FORENINGENS NAVN
Gug Boldklubs Venner

FORENINGENS HJEMSTED

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
et flertal i bestyrelsen, såfremt forholdene tilsiger dette, eller
når mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt har
indsendt anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling
indkaldes efter samme retningslinjer som ved indkaldelse til
ordinær generalforsamling
Stopper formand eller kasserer i en valgperiode indkaldes til
ekstraordinær
generalforsamling
eller
ekstraordinært
bestyrelsesmøde, hvor ny formand eller kasserer vælges.

§7

Ingen af bestyrelsen i Gug Boldklub kan være medlemmer af
bestyrelsen for Gug Boldklubs Venner.

§8

BESTYRELSEN

§9

REGNSKABSÅR

Gug Boldklub, Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ

§2

FORENINGENS FORMÅL

§3

MEDLEMSKAB

§4

§5

Foreningens formål er at støtte Gug Boldklub i videst muligt
omfang, såvel økonomisk som socialt.

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i Gug
Boldklubs trivsel og i øvrigt vil respektere nærværende
vedtægter.

KONTINGENT

Kontingent fastsættes for et år af gangen på hvert års
generalforsamling. Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser for enkeltpersoner og husstande.

GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller
marts måned.
3. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i
klubhuset, samt på klubbens hjemmeside.
4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
5. Stemmeret
har alle
medlemmer der
ikke
er
i
kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udnyttes ved
personligt fremmøde, en stemme pr. medlemskab.
6. Dagsorden på generalforsamlingen skal mindst indeholde:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Forelæggelse af regnskab
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af kontingent
6 Valg

Formand i lige år

Kasserer i ulige år

4-6 bestyrelsesmedlemmer

1 suppleant

2 revisorer

1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse.
Formanden eller sekretæren indkalder til møde, med mindst en
uges varsel.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende
lovligt varslede bestyrelsesmøder, uden at sende afbud,
betragtes han/hun som udtrådt af bestyrelsen. Suppleanten
indtræder herefter i bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Dog kan
der aftales fuldmagt til et enkelt medlem af bestyrelsen, f.eks. i
forbindelse med en funktion som kasserer, hvorefter kassereren
alene tegner i forhold til betalinger via foreningens konti i
banken.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Der skal føres referat ved alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger og referatet
godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af
foreningen til enhver tid tilhørende formue, og der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
Ingen medlemmer i foreningen eller dennes bestyrelse kan
kautionere for foreningens forpligtelser.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet, forsynet med revisionspåtegninger, forelægges for
den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskaberne

revideres af de til enhver tid på generalforsamlingen valgte
revisorer.

§ 10

Bestyrelsen bestemmer, hvor meget af foreningens midler, og
under hvilken form disse skal ydes Gug Boldklub.

§ 11

FORENINGENS OPLØSNING

§ 12

Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Formanden vælges i lige år og kasserer vælges i ulige år. De
øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for to år ad
gangen, således at der 2 - 3 på valg hvert år afhængig af
bestyrelses størrelse.

§ 13

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningen
eller Gug Boldklub ved upassende optræden, kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen.

§ 14

Disse vedtægter er fremlagt og godkendt af den stiftende
generalforsamling, der blev afholdt i Gug Forsamlingshus den
22. april 1971.
Vedtægterne er revideret og godkendt mandag den 27. februar
2006.
Vedtægterne er revideret og godkendt mandag den 14. februar
2011.
Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamling
mandag den 10. februar 2014

GUG BOLDKLUBS
VENNER

VEDTÆGTER

Beslutning om foreningens opløsning kan ske på enhver
generalforsamling,
når
mindst
1/3
af
foreningens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås det foreskrevne
flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
fordi det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke er
tilstede, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel
indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på
denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er
dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer der er til stede. I tilfælde af opløsning tilfalder
foreningens midler Gug Boldklub. Denne paragraf kan ikke
ændres.

