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§ 1 Stiftelse, navn og tilhørsforhold
Moderne Femkamp og Biatlon Bornholm er stiftet 1. januar 2019 og vedtægter godkendt på
stiftende årsmøde d. 26. november 2019.
Klubbens forkortede navn er MFBB
MFBB er medlem af:
a. Moderne Femkamp Danmark (MFD) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er undergivet
MFDs love og bestemmelser.
§ 2: Formål
Klubbens opgave er at fremme og udbrede udøvelse af Moderne Femkampens discipliner, herunder
den selvstændige mesterskabsdisciplin LaserRun, samt Biatlon i klubbens geografiske område, og
alle hermed forbundne opgaver.
§ 3: Hjemsted
Klubbens hjemsted er postadressen.
§ 4: Medlemsforhold
a. Optagelse.
1. Som medlem med fulde demokratiske rettigheder, se § 10, kan optages enhver person, der dyrker en
eller flere af Moderne Femkamps discipliner.
2. Som medlem med begrænsede demokratiske rettigheder, se § 10, kan tilknyttes alle der udtager
licens under femkampforbundet, MFD, uden foreningstilhørsforhold. MFBB koordinerer aktiviteter for alle
inklusive enkeltpersonmedlemmer i klubbens område, postnummer 3700-3799.
3. Begæring om optagelse () sker gennem tilmelding via MFBBs tilmeldingsplatforme, enten som
klubmedlem, eller som associeret medlem med en MFD licens for kalenderåret.
4. Årligt MFBB kontingent dækker samtidig licens under Moderne Femkamp Danmark. Man kan også
opnå licens direkte under MFD, via rutinemæssig registreringsprocedure (via www.femkamp.dk tegning af licens), som er nødvendig for deltagelse i MFD-MFBB arrangementer. Sådanne
medlemmer er kategoriseret som ’enkeltpersonsmedlemmer – EPM’ under MFD.
b. Støtteforening/-person.
Som støtteforening/-person (uden stemmeret) kan optages alle med interesse for Moderne
Femkamps og Biatlons fremme og udbredelse i Danmark.
Sponsorater for MFBB og dets medlemmer tilbydes annoncerings- og andre aftalte rettigheder i
forbindelse med MFBBs mediekontakter og -platforme.
c. Æresmedlemmer.
Æresmedlemmer kan efter dagsordensforslag fra medlemmerne udnævnes af årsmødet med 3/4
majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmet har ret til at deltage i årsmøder og andre
medlemsmøder.
d. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse finder sted skriftligt til MFBB med mindst én måneds varsel og har effekt fra den næste
1. i måneden. Medlemsgebyr godtgøres ikke. Bestyrelsen kan under appel til årsmødet med 2/3
majoritet af de afgivne stemmer beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af
medlemskabet følgende forpligtelser, (jvf. § 4 pkt. a, e og f og § 7), eller som handler til skade for
foreningen. Alle udelukkelser meddeles MFD uophørligt.
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e. Kontingent og Licens.
Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, på samme års ordinære
årsmøde. Alle MFBB registrerede klubmedlemmer, der danner grundlag for medlemsindberetning
skal have en aktiv MFD licens. Endvidere kræves samme licens for deltagelse i alle sportsaktiviteter
under MFD.
Kontingentet betales senest den følgende 1.februar. Femkamp/ MFD licens for et kalenderår er
gældende fra betalingsdatoen.
f. Medlemsforpligtelser - Klubmedlemmer
MFBB’s medlemmer er forpligtet til:
1. At overholde MFBB’s love, bestemmelser og reglementer samt de på årsmøderne vedtagne
beslutninger såvel som de af MFD trufne almindelige forordninger.
2. At yde MFBB enhver bistand, der måtte forlanges, enten ved tilvejebringelse af oplysninger
eller til gennemførelse af vedtagne opgaver.
3. Ikke at deltage i repræsentative stævner i udlandet uden forud at have indhentet
starttilladelse fra MFBB/MFD. MFBB søger til enhver tid tilladelse til at deltage i internationale
stævner fra MFD.
g.Medlemsforpligtelser – Enkeltpersonsmedlemmer (EPM).
MFBBs medlemmer (licensholderne) er forpligtet til:
Udover de i f. nævnte forpligtelser gælder følgende for enkeltpersonsmedlemmer:
4. Licens kan alene udstedes af MFD, efter registrering med krævede, personlige
informationer. Licens er kun aktiv når betaling for licensen er modtaget og registreret af MFD.
Enkeltpersons-licensholdere må til enhver tid være registreret centralt af MFD, med angivelse af
betalt licensafgift, for at licensen er gældende.
§ 5: Aktive i MFBB
1. Som aktiv regnes enhver, der dyrker flere af den Moderne Femkamps eller Biatlons
enkeltdiscipliner som medlem af MFBB. En betydende del af MFBBs medlemmer vil primært være
aktive i UIPMs1 LaserRun format, kombinationen af elektronisk skydning og løb.
2. Som aktiv regnes yderligere enhver, der dyrker flere af den Moderne Femkamps eller Biatlons
enkeltdiscipliner og som er tilkendt licens (gyldig for et kalenderår) direkte under Moderne
Femkamp Danmark.
3. Ingen kan aktivt repræsentere mere end en femkampforening. Licensholdere der vil repræsentere
en klub, kan til enhver tid registrere i en MFD klub, og kan skifte klubrepræsentation for det følgende
år, hvis skiftet er meddelt MFBB/MFD seneste d. 15.12 i året før.
§ 6: Andet medlemsskab
Det er tilladt MFBBs medlemmer at være medlem af andre foreninger, dog med begrænsningerne
angivet i §5, stk.3 som gældende.
§ 7: Indberetninger til DIF og MFD
1. MFBB skal senest 31. januar i det nye år hvert år indsende en medlemsregistrering under CFR
registret til DIF for det forløbne år. Indberetningen følger de til enhver tid gældende regler sat
derfor af DIF.
2. Enkeltmedlemmer (licensholdere uden klubmedlemsskab) skal senest 31. December hvert år
1

UIPM er den internationale moderne femkampunion, Union Internationale de Pentathlon Moderne, med hovedsæde i
Monaco.
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indberettes som medlemmer af MFD.
3. Umiddelbart efter foreningens årsmøde udfærdiges referat fra årsmødet, samt fortegnelse over
bestyrelsens sammensætning, adresser m.v.
MFBBs organer
a. Årsmødet.
b. Bestyrelsen.
c. Diverse ad hoc udvalg som defineres og udnævnes efter behov.
§ 9: Årsmødet
Årsmødet er med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle
klubbens anliggender.
§ 10: Repræsentanter
Alle MFBB medlemmer har ret til at give møde ved årsmødet. Alle registrerede medlemmer med
registreret kontingent på den sidste dag i året, for det forgangne år, har en stemme.
Enkeltmedlemmer, som er registeret som repræsenterende MFBB i det forgangne år har
stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer har én stemme i kraft af bestyrelsesmedlemskabet.
Støtteforeningsmedlemmer, passive medlemmer og æresmedlemmer har møde- og taleret som de
øvrige medlemmers (foreningers) repræsentanter. Disse har dog ikke stemmeret.
Et fremmødt, registreret medlem kan ved fuldmagt afgive én stemme for én fraværende
repræsentant. Intet fremmødt medie kan have mere end én fuldmagt.
§ 11: Ordinært årsmøde
Det ordinære årsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned indkaldes med mindst
4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 7
dage før årsmødet afholdes på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
årsmødets afholdelse. For kandidater der stiller op til valg til bestyrelsen, skal dette angives
sammen med deadline for forslag, dvs. senest 14 dage før årsmødet afholdes. Kun i tilfælde af
ikke tilstrækkeligt antal kandidater til de valgbare poster 14 dage før årsmødet kan opstilling af
yderligere kandidater på årsmødet godkendes.
Forslagene skal optages på dagsordenen og valg-kandidaternes navne anføres.
§ 12: Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af den øvrige bestyrelse (minimum 2 medlemmer, maksimum 4).
8. Valg af 1 - 4 suppleanter til bestyrelsen.
9. Eventuelt.
Såfremt det ikke på årsmødet er muligt at vælge suppleanter til bestyrelsen, kan denne i tilfælde
af varigt forfald fra maksimalt ét bestyrelsesmedlem supplere sig uden for bestyrelsen for
perioden indtil næste årsmøde.
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§ 13: Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mere end
1/3 af MFBB’s medlemmer fremsætter skriftlianmodning herom.
Anmodningen skal være bilagt motiveret dagsorden.
Indkaldelsen skal ske ved bestyrelsens foranstaltning senest 14 dage efter, at anmodningen er
modtaget.
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske med minimum 8 dages varsel og maksimum 3
ugers varsel med angivelse af tid, sted samt dagsorden.
§ 14: Bestyrelsen
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen, der
skal være på mindst 3 og maksimalt 5 medlemmer, består af en formand, en næstformand, og en
kasserer, Blandt yderligere bestyrelsesmedlemmer kan udpeges ansvarsområder, der måtte
være/blive nødvendige for klubbens virke.
a. Valg.
Formanden vælges ved særlig afstemning.
Bestyrelsen vælges på de ordinære årsmøder for 2 år af gangen, således at halvdelen af
bestyrelsen afgår hvert andet år, alternativt (ved 3 medlemmer) afgår formanden i ulige år, og
resten af bestyrelsen i lige år.
Genvalg kan finde sted.
b. Habilitet.
Ingen person kan vælges til en post eller have indflydelse på dispositioner, hvor vedkommende
har privatøkonomiske eller personlige interesser. Alle personsammenfald skal så vidt muligt
undgås.
c. Bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen er ansvarlig over for årsmødet.
Bestyrelsen er ansvarlig for kontrol med MFBB’s ejendom, omfattende alt sportsudstyr.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog inden 14 dage - efter årsmødet på et
bestyrelsesmøde, med næstformand, og kasserer, og evt. andre ansvarsområder, for så vidt
bestyrelsen omfatter flere end 3 medlemmer. Disse aktiviteter følger aktiviteterne nedfældet i
Femkampforbundet, MFDs ledelsespapir nr. 3: Forretningsorden for Danmarks Moderne
Femkampforbunds bestyrelse” gældende fra året 2013.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i tråd med MFD ledelsespapir nr. 3.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted via email med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som fordeles af formanden eller
næstformanden, til bestyrelsens godkendelse. Godkendelse via retur-email anses som gyldig
godkendelse.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden,
eller hvis email-tilsagn fra fraværende kan opnås. Ved stemmelighed er formandens eller den
fungerende formands stemme udslagsgivende.
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Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men email-tilsagn eller det modsatte fra bestyrelsesmedlemmet
vil være gyldig tilkendegivelse.
d. Forretningsudvalg.
Bestyrelsen udgør det daglige forretningsudvalg med opgave at handle på klubbens vegne i sager,
der har karakter af daglig drift, for ikke at forsinke denne. Forretningsudvalgets dispositioner skal
gennemgås i hovedtræk på førstkommende bestyrelsesmøde med henblik på gennemførelse af
debriefings i forhold til de foretagne handlinger.
e. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft, hvis det er økonomisk ansvarligt.
§ 15: Majoritet og opløsning
På årsmøderne er simpelt flertal afgørende.
Til gennemførelse af lovændringer kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Beslutning om MFBB’s opløsning kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen på 2 på
hinanden følgende årsmøder, hvoraf møde nr.2 kan være et ekstraordinært årsmøde.
§ 19: Regnskab og formue
MFBB’s regnskab- og kontingentår følger regnskabsåret.
Regnskabet skal før det ordinære årsmøde være gennemgået og teknisk godkendt af ekstern
revisor, udpeget på årsmødet. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen, ej heller
repræsentere interessekonflikt, f.eks. i form af familie tilhørsforhold.
Den på årsmødet udpegede revisor kan til enhver tid forlange indsyn i klubbens regnskabsbilag og
kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så
henseende.
Kassereren er ansvarlig for at indkassere foreningens indtægter og betale de af bestyrelsen
godkendte regninger.
Kassereren er ansvarlig for, at der føres kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan
form, at klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri.
§ 20: Tegning og hæftelse
Klubbens forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og i dennes fravær af næstformanden
eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes klubben dog af den
samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilende
forpligtelser.

Vedtaget af stiftende årsmøde den 26. november 2019
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