B.77’s vedtægter
§1

Klubbens navn er: Boldklubben af 1977 (B.77) og er hjemmehørende i Rødovre Kommune. B.77
er stiftet den 10. november 1977.

§2

B.77 er medlem af Danmarks Idræts Forbund, Danske Gymnastik- og idrætsforeninger, Sjællands
Boldspil Union, Old Boys Sammenslutningen 1949, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i
Rødovre og følger disse organisationers vedtægter og love.

§3

B.77’s formål er, at aktivere medlemmer til at spille fodbold på både seriøst - og motionsplan.

§ 3a

B.77 forpligter sig til et uformelt samarbejde med B.77 Bordtennis, omkring fælles aktiviteter.

§4

B.77 er åben for alle, og enhver kan optages som medlem. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til
sekretæren.

§ 4a

I B.77 optages både aktive og passive medlemmer.

§5

B.77’s bestyrelse består af: formand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer samt én
suppleant.

§ 5a

Valg til bestyrelsen foretages på følgende måde:
På generalforsamlingen på ulige år er: formanden, sekretæren og et bestyrelsesmedlem på valg.
På generalforsamlingen på lige år er: kassereren, og et bestyrelsesmedlem på valg.
Suppleanten er på valg hvert år.

§ 5b

Hvis ét bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, skal suppleanten indtræde i
bestyrelsen, med de rettigheder og pligter dette indebærer.

§ 5c

På førstkommende generalforsamling skal der foretages valg til det afgåede bestyrelsesmedlems
plads i bestyrelsen.

§ 5d

Bestyrelsen konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde, efter et bestyrelsesmedlem har
valgt at udtræde af bestyrelsen.

§ 5e

Hvis mere end ét bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, for at foretage nyvalg til de afgåede bestyrelsesmedlemmers
pladser i bestyrelsen.

§ 5f

Hvis formanden forlader bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for
valg af ny formand.

§6

Den daglige drift af B.77 varetages af et forretningsudvalg bestående af: formand, kasserer og
sekretær.

§ 6a

B.77’s regnskabsår følger kalenderåret.

§ 6b

Formand og kasserer er underskrifts ansvarlige i forhold til B.77’s valgte pengeinstitut.

§ 6c

Det reviderede og godkendte regnskab skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, inden det
sendes til kommunen.

§7

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 6 gange årligt.

§8

B.77’s generalforsamling afholdes en gang årligt i 2. halvdel af januar måned og skal indkaldes af
bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel, dagsorden bliver lagt på B.77´s hjemmeside og på
Facebook, følgende kan afhentes i klubhuset en uge før i tidsrummet kl. 17.00 – kl. 19.00:
B.77’s vedtægter, bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, bestyrelsens forslag
(dagsorden pkt. 6), regnskab (dog ikke revideret). Bestyrelsens budgetforslag samt formandens
skriftlige beretning.
Dagsordenen til ordinær generalforsamling, skal se ud som følger:

1.
1a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8a.

8b.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Fremlæggelse, debat og afstemning af formandens beretning.
Fremlæggelse, debat og afstemning af kasserens reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingenter.
Debat og afstemning af vedtægtsændringer.
Debat og afstemning af stillede forslag.
Fremlæggelse af budgettet for indeværende år.
Valg efter vedtægterne:
Valg på ulige år:
Valg af formand.
Valg af sekretær.
Valg af et bestyrelsesmedlem.
Valg på lige år:
Valg af kasserer.
Valg af et bestyrelsesmedlem.
Valg af suppleant.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

§ 8a

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
(dagsorden pkt. 5).

§ 8b

Forslag kan stilles på selve generalforsamlingen (dagsorden pkt. 6).

§ 8c

Emner til bestyrelsen kan opstilles på selve generalforsamlingen (dagsorden pkt. 8).

§ 8d

Stemme- og tale berettigelse på generalforsamlingen er medlemmer der har betalt kontingent for
den indeværende periode.

§ 8e

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret ved
fastsættelse af aktivt kontingent. Og kun passive medlemmer har stemmeret ved fastsættelse af
passivt kontingent.

§ 8f

Ved stemmelighed er beretning og regnskab godkendt (dagsorden pkt. 2 & 3).

§ 8g

Ved stemmelighed for vedtægtsændringer, forslag og kontingent fastsættelse, er disse nedstemt
(dagsorden pkt. 4, 5 & 6).

§ 8h

Ved stemmelighed ved personvalg (dagsorden pkt. 1, 1a & 8-11), foretages der en ny afstemning
mellem de 2 personer, der har fået flest stemmer.

§ 8i

Ved alle afstemninger kan der kræves skriftlig afstemning. Dette kræver ét medlems
tilkendegivelse.

§9

Det er kun medlemmer der opfylder betingelserne i § 8d, der kan opstille til bestyrelsen.

§ 10

Udvalg nedsættes af bestyrelsen og har reference til denne.

§ 11

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen eller mindst ¼ del af
B.77’s medlemmer ønsker dette.
Til ekstraordinær generalforsamling indkaldes der efter de samme regler, som til ordinær generalforsamling.

§ 12

Beslutning om B.77’s opløsning, kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, med kun
dette ene punkt på dagsordenen, hvor mindst 2/3-del af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for dette.
Ved B.77’s opløsning, skal B.77’s aktiver deponeres 1 år, derefter gå til et godt sportsligt formål
gennem FIR i Rødovre.
Vedtaget på Generalforsamlingen den 7. marts 2017.

