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Farum Bokseklub 66’s vedtægter.
§1 - Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Farum Bokseklub 66 og dens hjemsted er Furesø Kommune
§2 - Foreningens formål.
Farum Bokseklubs formål er, at tilbyde boksetræning på elite- og motionsplan.
Derudover vil klubben skabe et sammenhold og en klubånd blandt medlemmerne
– ikke kun ved boksetræningen, men også gennem socialt samvær.
§3 - Medlemskab af organisationer.
Foreningen skal være medlem af Sjællands Amatør Bokse Union (SABU) og
Dansk Amatør Bokse Union (DABU), under Danmarks Idræts Forbund (DIF), European Amateur Boxing Association (EABA) og International Amateur Boxing Association (AIBA) og er underlagt disses love og bestemmelser.
§4 - Optagelse af medlemmer.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 10 år.
Optagelse af umyndige som medlem af foreningen, kræver samtykke fra forældre/værge, som skal underskrive en indmeldelses-blanket sammen med medlemmet.
Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver som ønsker at støtte, eller
arbejde for boksesporten gennem foreningen.
Æresmedlemmer kan udnævnes af klubbens bestyrelse efter forhandling og/eller
indstilling.
Der skal være flertal i bestyrelsen for udnævnelsen. Som æresmedlem kan udnævnes personer som gennem en længere årrække har gjort sig ekstraordinært
bemærket og har arbejdet positivt for at fremme sporten og klubbens omdømme
generelt.
§5 - Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på ordinær generalforsamling.
Kontingent for aktive medlemmer skal betales månedsvis forud.
Passive medlemmer skal betale helårsvis forud.
§6 - Udmeldelse - Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med
mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent
frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen mod
mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, som udelukkes på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem
af foreningen, før restancer er indfriet. Skulle særlige forhold gøre sig gældende,
tages sagen op på førstkommende bestyrelsesmøde
I øvrigt kan bestyrelsen ekskluderer et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.
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§7 - Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i september eller oktober
måned,
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker
på klubbens opslagstavle i Farum Kampsport Center samt på klubbens hjemmeside..
Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde,
senest 1. uge før generalforsamlingen.
Forslag skal optages på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer som har betalt kontingent og ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
§8 - Dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse, samt budget for den kommende sæson.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af mindst 2 suppleanter.
6. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
§9 - Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §6,
§15 og §16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra
1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.
§10 - Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav
herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes
senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønsker behandlet.
Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.
§11 - Bestyrelse - Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i
henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af: 1 Formand, 1 Kasserer og 3 Bestyrelsesmedlemmer, som
alle vælges for 2 år ad gangen.
I ulige årstal vælges Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
I lige årstal vælges Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsesposterne kan besættes af alle over 18 år.
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§12 - Bestyrelsen - Tegningsret.
Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 14
dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er tilstede, jfr. dog §6.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden (eller ved dennes forfald næstformanden) i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
§13 - Regnskab.
Foreningens regnskabsår går fra 1.juni - 31. maj.
Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Foreningens midler indsættes på bankkonto.
§14 - Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges 1 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. §8.
Revisorer vælges for 2 år ad gangen.
Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.
Revisoren skal hvert år i juni måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Den valgte revisor har til
enhver tid adgang til at gennemgå regnskab og beholdning.
§15 - Vedtægtsændringer.
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§16 - Foreningens opløsning.
Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnt stemmeflertal, uanset hvilke stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og de midler som foreningen
ejer, tilfalde Danmarks Bokse-Union’s breddeudvalg.
Nærværende vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling 2017.

Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
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