KFUM's Boldklub Roskilde - vedtregter.
g1 Navn og hjemsted

Klubbens navn-er KFUM's Boldklub Roskilde, Dens hjemsted er Roskilde kommune,

g2 FormAl

under skyldig
Klubben har til form5l at dyrke fodbold b9 herigennem soge opn8et de bedst mullge spottslige resultater
hensyntagen til bredden i fodboldspillet og medlemskredsen.

samt Roskilde
Klubben er tilsluttet KFUM's Idretsforb.und, Sjellands Boldspil .Union, Roskilde Amts Gymnastikforening
stemmeflertal'
simpelt
generalforsamlingen
med
af
kan'besluttes
Idretsunion. Ind- og ,Or"rJg.uiiiSilunri"iotuninger
betragtes som
Klubben udgiver eb medlemsblad. Meddelelser, der er indrykket i bladet eller opslSet pB klubbens hjemmeside,
medlemmer
tll
kundskab.
verende kommet

53 Medlemmer

Klubben har fdlgende medlemmer:
aktlve medlemmer

-

Passive medlemmer
ekstraordinare medlemmer
eresmedlemmer

Som aktiVt medtem kan optages enhver, der ifOlge klubbens opdeling i afdelinger, kan indgS i en s8dan.

til klubbens
Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for klubben og dens aktiviteter' Den i tilknytnlng
oprettede ,TINGKLUBBEN" iun-gerer som medlemsorgan for bol klubbens passive medlemmer'
til klubben'
Som ekstraordinaere medlemmer kan optages firmaer eller enkeltpersoner, der har forretningsmessig tilknytning
uden at kunne optages som aktivt eller passivt medlem'
til aeresmedlem' En
Enhvert medlem kan, nBr medlemmet har ydeL en saerlig ind9ats for klubben, af bestyrelsen udnevnes
efterretning'
generalforsamling
til
fgrstkommende
i-$Oan uan.evneise skal af bestyrelsen fore[egges
g4 Kontingent

beslutte'
for aktive, passive og ekstraordinare medlemmer fastsettes af bestyrelsen, Bestyrelsen kan endvidere
Kontingentet
-ved
indmeldelse skal betale-s et indskud. stdrrelsen af et s8dant fastseettes ligeledes af bestyrelsen'
at der
Bestyrelsen beslutter frelvensen af kontingentopkrrevningen. Enhver indmeldelse sker via klubbens hjemmeside.
lEresmedlem mer er kontingentFri.
Bestyrelsen treffer bestemmelse om eventuel kontingentnedsettelse i tilfelde af syg(om, militertjeneste,
arbejdslOshed,.Anmodning om kontingensnedsettelse skal tilstilles formanden eller kasseren'

studier eller

Udmeldelse og restance

55
Spillercertifikat kan
Udmeldelse skal ske via f,tuUU"nr hjemmeside til hvem eventuelt skyldig kontingent samtidig erlegges,
lkke udstedes, sE lenge et medlem er i restance,
sen

berett

?:',"fii-i
Kasserere

de

?i:l*":
brev med

14

dages betalingsfrist.

5S Udelukkelse

af
s;fremt et medlem udviser grov usommelighed, kan vedkommende af bestyrelsen idommes karantene eller udelukkes
klubben,

g7 Generalforsamlingen

6eneralforsamlingen eiden hojeste myndighed i alle klubbens anliggender.
for disses kreds valgt
Alle generalforsamlinger skal ledes af en ag generalforsamlingen blandt medlemmerne eller uden
dirlgent,
Alle afggrelser pB generalforsamlingen treffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er

anfdt i vedtegterne'

er flere kandidater, end der
Skriftlig afstemning foretages, n3r det Onskes af mere end ti medlemmer, ved personvalg n8r der
det'
bestemmer
kan velges, eller ndr dirigenten

medlemm.er er til stede' og at bestutningen vedtEges af 213 af
Til vedteegtsendringerl<rev es, at2/3af-de stemmeberettigede
"b"slutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny generalfoisamling,
de afqivne stemmer, safremt en generalforsamring'il[" ;i
6;;rso'i;vea stmpelt rl;rtal uanset d< fremmpdtes antal,

;;#[ffi;!p6;j'Sl
s5vel aktive
medlemmer

ovei.

Io 3r har m/de-, tale- og stemmeret

pE generalforsamlingen.

neralftlrsamlinff. vis-b"r tiliillidshverv i hennoto til

disse

Ekstraordinare

vedtegter er ethvert

mldeber:etti

af februar mBned, og dagsorderl skal mindst indeholde
f;,|n orair,*r" generalforsamling afholdes hvert 3r inden udgangen
falgende punkter'
.r, Valg af dirigent
/,
t, e"t"utning dm klubbens virksomhed i det forlobne 3r. .
L Fot"f -gd"be irf det reviderede regnskab til godkendelse
+, Indkomne forslag

s. Valg ifolge vedtegterne
o. Eventuelt

Indkomne forsla$ Skal forat kunne behandles pB
relser om sp@rgsm8l, der er opfort p5 dagsordener.
Eventuerre rorsras skar i

;

fiyi##l

I

l'fftr'fi:",*il,li*"1:;"1'*::""1",T:il1fl';:',"-.i'orders€

den endellge dagsorden, skal ske.med mindst 14 dages
indkaldelse fll ordiner generalforsamling, der tillige skal indeholde
gi,
ireda6telse til de mpdeberettigede medlemmer,
Jl"i""Jsaerskilt
varsel - enten ved opsrag iklubbens medlemsblad,ljui.
eller ved opslag pE klubbens hjemmeside.
af generalforsamling skal offentliogores i den lokale
Bestyrelseri kan endvidere beslutte, at bel<endtgoretse om afholdelse
presse.

geri€ralforsamling
anledning 'dertil, eller n8r mindst i0 aktive eller passive
Ekstraortllner g"nu;troriJmling afholdls, n8r. bestyrelgen finder
til bestyrelien med angivelse af forhandlingsemnet'
medlemmer fremsender skrlftlig og motiveret u"ga'ring J"rJm
er'
hereft
n-eO
e
n'
mB
Oes
uihol
nar ge n eratrorsa m iirig rl"i
59 Ekstraordinar
Ekstraord

i

generalforsamling med 8 dages varsel' Indkaldelsen skal indeholde
Bestyrelsen er berdttiget til at indkalde til ekstraordiner
.r geldende foiden ordinere generalforsamling'
dagsordenen og kan oeke;alg;ril5";;;;-t91",

t"t

nd, der va|ges for

;:T"$'."ffS?
SE

2 Srad gangen af genera|forsam|ingen,

j";j:*]5l"s

j*ff iil;;l:t[:

is a m t in s e

Va|q af formand sker p3
n ro i z 3 r a d s a n s e n'

medlemmerne i bestyrelsen:
vidt det er muligt, skal det sikres, at folgende funktioner i klubben tillelges

-

medlem af forretningsudvalget, jfr' 513
sektionslederforseniorafdelingen
s€ktionsleder for ungdom U10 til U19

sektionsledelfor Bornefodbold t'o'm' U9

til at €upplere sig selv indtil f/rstkommende
sEfremt der opst5r vacance inden for bestyrelsen, er denne berettiget
gbneralforsamling '
bestyrelsen sig med-en nestformand, sekretar og
FiLrraoon,''rnende bestyrelsesmode efter generalforsamlingen konstltuerer
kasserer.

ved bestyrelsesmlderne' Bes[yrelsesmlderne afholdes'
Formanden eller i hans fravaer nestformanden leder forhandlingerne
forlanger det'
lemmer
4
bestyrelsesmec
Jr
ntr
nnO"r OeiloinsOelr,

;3;i;il;;d;,
Beslyrelsen
stede. Alle s
nastforman
Blirr",."n

f

"f

bestyrel
stqmmeflertal'
i"i u.tty'"rt"t
sorden. Et
€lig "pH

gsdygtigtr n3r mindst 6 medlemmer er til
rgf'dO uUg-or.formandens eller i hans fraver
fores en forhandlingsprotokol'

lederden daglige driftaf klubben'
erden hojeste adrninistrative myndighed ialle klubbens anliggenderog

Bestyrelsen er berettigetill at nedsette udvalg, der enten kan

vare

permanente eller have til formSl at ldse enkeltopgaver'

Klubbens fognue bgr vere alhragl i anerkendt pengeinstitut og/eller let realisable vaerdipapirer, der skal vEre renleberende.
klubben af'
Ved erhvervelse og afheondelse. af fast ejendorn og ansvaflig kapiLal samt- indgSelse af geldsforpligtelser, tegnes
samtlige bestyrelsisrnedlemmer, Klubben teqnes i ovrigt af forntanden eller al 3 hestyrelsesmedl6immer i forening'

Forretningsudvalg

Et3
pE S'5 personer, hvoraf
Til €t varetage forholdene omkring klubbens fgrste- og aDdethold kan nedsaeftes et forr€tningsudvalg
nrindst to simtidig skal have seed-e i klubbens bestyreGe' Klubbens formand er fodt medlern af forretniogsudvalger'
rekruLteret fra
Af udvalgets gvrige medlemmer udpeges det ene,af be$tyrelsen, rnens cventuelle andre medlemmer fol:s/ge$
ekspertlse.
og
faglig
perioier
arbejdskraflressourcer
engagement
med
sponsorfiredsen Js/eller blandt
g1"4 Regnskab
^
RtunUeni regnskabs€r er kalender$ret, Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn.i klubhuset senest en uge fflr
afholclelsen if den ordinare generalforsamting og kan fre sam ne dalo rekvireres aF medlemmerne hos klubbens lGsserer'

-fil

atgennemgs klubbens regnskab velges pf, den ordinarggeneralforsamling_skiftevis.for2

f,rad gangen 2 kritiske

r*viroier. c"riuifs li.n finoi:ieJ, EnOviiettj velges ior et Sila gangen €n revisorsuppleant, Genvalg kan finde sted'
De kritiske revisorer lrar ret til at fordre sig alle specifikationer og reqnskabsbiiag forelagt'

5

15 [,ledtemsforpligtelser

tilllge forptigtet til, for sfi vidt klubben er tilslulte.t stprre
Alle medlemmer er foruden ove rholdelse af disse v€dt#gter
"b""r"m;'retsei,
til at overholde
idretsorganlsationer, ar oveirioicl uiiies vedtestur og
ithvert medlem er ligeledes forpligtet
bestemnielser. som bestyrelsen m&tte fasts€tte med hensyn til brug af lokaler og baner.

$16

intet medlem hefter persontigt for krav

pS klubben,,

Ktubbens oplusnino

517
Forstag om oplgsning af klubben skal behanrlles-pA to pE hinanden fElgende generalforsamlinger. Mellem de to
generalforsamlinger skal der vaere et tidsrum pd mindsi to mdneder'
pE den anden af ganeralforsamlingerne treeffes den endelige aigorelse, For
stemmeberettigeie medlemmer e-r til stede, olt at ?/.4 af de tllsted€verende

at forslage_t kan vedtaggs kreves, at 3/4 aF samtlige
sternmer for forslaget,

Vedtages oplpsningen ved den endelige afstemning, treffer.generalforsamlingen samtidig beqlutntng
bestyrblsen * om den fremtidige anvendelse af ktubbent midler'
.

* efter indstilling

fra

-----.---ooo0o0o-.--4*"'ra- F:"..r

el vedtaget pi den ordinele genelalforsamling alholdt den 26. januar 1989 med seneste endringer endeligt
vedtaget pi ekstraordiner generalforsamling den 22. februar 2014 samt 6. april 2017 . Alle tidligere vedtregter er ophevet fra
samme dato.
Disse vedtregtel

Roskilde den 6 april 20L7

Bestyrelsen
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