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1.  FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 
 

Foreningens navn er BJERREGRAV BOLDKLUBS STØTTEFORENING AF 1982. 
 
Hjemsted og værneting er Øster Bjerregrav i Randers Kommune. 
 

2. FORMÅL 
 
Foreningens formål er at forestå driften af Bjerregrav Boldklubs cafeteria/udsalg og at arrangere diverse ikke sportslige arrangementer på 
en økonomisk forsvarlig måde. 
 
 

3. REGNSKAB, REVISION, ØKONOMISK ANSVAR 
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Regnskabet revideres af 1 revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. 
Yderligere revideres regnskabet af Bjerregrav Boldklubs hovedkasserer. 
 
Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelse af de foreningen påhvilende gældsforpligtelser. 
De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen foreningen påhvilende gældsforpligtelse. 
 
Max. 75% af foreningens, til en hver tid, opgjorte formue kan, efter behov, overføres til Bjerregrav Boldklubs hovedkasse. 
Enhver overførsel skal attesteres af formand og kasserer i begge foreninger. 
 
Alle større investeringer skal forelægges Bjerregrav Boldklubs hovedbestyrelse til godkendelse. 
 

4. BESTYRELSE 
 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

På lige årstal vælges 2-3 personer for 2 år ad gangen og på ulige årstal vælges 1-2 personer for 2 år ad gangen. 
 

Der vælges 1-2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant på den ordinære generalforsamling. 
Suppleanterne vælges for et år ad gangen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Formand og næstformand skal vælges blandt de 3-5 personer, der er valgt på generalforsamlingen. 
 
Kasserer posten kan varetages af et bestyrelsesmedlem, eller af en person uden for bestyrelsen.  
 
Formands- og kassererposten kan ikke varetages af den samme person, eller personer fra samme husstand. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at lade foreningen optage i alle relevante sammenslutninger, og alle bestyrelses medlemmer er derved 
underkastet de for disse sammenslutninger til en hver tid gældende love, vedtægter og bestemmelser. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3/4 af medlemmerne, her iblandt formand eller næstformand, er tilstede. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen kan, efter behov, nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. 
 
Medlemmer af disse udvalg kan udpeges uden at vedkommende er valgt på den ordinære generalforsamling. 
Udvalgene refererer direkte til bestyrelsesformanden. 
 
Bestyrelsen kan, efter behov, rekvirere ekstern hjælp til specielle opgaver. 
 
Bestyrelsen kan tillade observatører at deltage i bestyrelsesmøderne. Observatører har ikke stemmeret. 
 
Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
 
Kasseren fremlægger det reviderede årsregnskab, der skal indeholde opgørelse over foreningens samlede aktiviteter, til godkendelse på 
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generalforsamlingen. 
 

5. GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, ved annonce i 
dagspressen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar med følgende dagsorden: 
 
 1  Valg af dirigent 
 2  Formandens beretning 
 3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
 4  Behandling af indkomne forslag 
 5  Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 6  Valg af bestyrelsessuppleanter 
 7  Valg af revisor 
  8  Valg af revisorsuppleant 
 9  Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsens formand senest 8 dage før 
generalforsamlingen, således at det kan optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 
 
Personer der er fyldt 18 år, samt medlemmer af Bjerregrav Boldklubs forretningsudvalg og afdelingsbestyrelser har stemmeret og er 
valgbare. 
 
Der kan højst afgives én stemme pr. person. 
 
Såfremt et, til valg foreslået, medlem ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende kun vælges, hvis dirigenten er i 
besiddelse af vedkommendes indforståelse. 
 
Afstemninger om valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer eller foreningens nedlæggelse, afgøres ved almindelig stemmeflerhed 
og kan foregå ved håndsoprækning. 
 
Hvis blot én af de stemmeberettigede forlanger det skal afstemninger foregå skriftligt. 
 
Afstemninger om ændringer af foreningens vedtægter kræver majoritet på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. 
Afstemning foretages skriftlig. 
 
Forslag til foreningens nedlæggelse kræver en majoritet på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, samt en enstemmig 
indstilling fra bestyrelsen. 
 

6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 50 % af de stemmeberettigede på 
generalforsamlingen kræver det. 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling. 
 

10. FORENINGENS NEDLÆGGELSE 
 
Såfremt en generalforsamling beslutter at foreningen skal nedlægges, skal foreningens formue tilfalde Bjerregrav Boldklub. 
 
Foreningens arkiv tilfalder ligeledes Bjerregrav Boldklub. 
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling onsdag den 14. februar 1996. 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling søndag den 24. februar 2013. 

 
 
 
 
 


