
LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB

1.

1.1

1.2

1.3

NAVN

Klubbens navn er ”VÆREBRO BOLDKLUB”

Klubbens adresse er formandens.

Klubbens farver: Røde trøjer og røde bukser.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

MEDLEMSSKAB

Ingen aktive medlemmer i Værebro Boldklub må være aktivt medlem i 
andre fodboldklubber.

Værebro Boldklub må ikke optage personer som medlem, hvis de af andre 
klubber er udelukket på grund af gæld eller andet misligt forhold, samt hvis 
de af S.B.U. er ekskluderet. Optagelse kan først finde sted, når deres 
forhold er bragt i orden og tilladelse er indhentet hos S.B.U.

Da af S.B.U. udskrevne love er også gældende for Værebro Boldklub og 
skal overholdes. Lovene opbevares af formanden og ethvert medlem kan få 
dem til gennemsyn.
LOVENE KAN IKKE LÅNES MED HJEM !

Værebro Boldklub er økonomisk uafhængig af alle klubber og grupper samt 
af Lejerforeningen Værebro Park.

Mindst 2/3 af medlemmerne skal være bosiddende i Værebro Park.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Formand og kasserer er kontingentfrie såfremt de ikke er aktivt spillende.

Kontingent forfalder til betaling på den på girokortet foreskrevne dato.

Restance på 1/2 år kan medføre udelukkelse af klubben, og efter S.B.U.'s 
love skal dette inberettes til Unionen.

For klubbens udbetalinger i bank hæfter formand og kasserer.

Ved ind- og udbetalinger i bank skal papirerne være underskrevet af 
formanden og kasseren, subsidiært kasseren og 1 bestyrelsesmedlem, 
eller formanden og 1 bestyrelsesmdlem for at være gyldige.

4.

4.1

BESTYRELSEN

For at blive indvalgt i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år samt have 
været aktiv i klubben mindst 6 måneder.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Alle hverv inden for klubben er tilldserhverv, og skal følge S.B.U.'s 
amatørbestemmelser.

Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i Værebro Park.

Bestyrelsen skal bestå af 9 medlemmer, hvoraf seniorformand, 
ungdomsformand og oldboysformand er selvsagte medlemmer.

På bestyrelsesmøderne hvor der er stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

Møderne indkaldes af formanden, eller når mindst 5 medlemmer af 
bestyrelsen ønsker det, hvilket skal ske med mindst 2 dages varsel og 
udsendes af sekretæren.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige når mindst 5 medlemmer er til stede, 
hvoraf den ene skal være formanden eller ved hans frafald kasseren.

Ved formandens forfald indtræder kasseren i hans sted med alle rettigheder 
og pligter.

4A UDTRÆDEN AF BESTYRELSEN

Udtræden af bestyrelsen skal og kan kun finde sted, hvis et 
bestyrelsesmedlem skriftligt giver meddelelse herom eller uden 
forudgående varsel udebliver fra 2 på hinanden følgende 
bestyrelsesmøder, om hvis afholdelse medlemmet har kendskab til.

4B TALSMAND

Klubbens spillere kan vælge en talsmand, som efter forudgående aftale 
med formanden eller kasseren, kan fremlægge deres sager på 
bestyrelsesmøder. 
Talsmanden har dog kun adgang og taleret ved behandling af samme sag.

5.

5.1

5.2

5.3

VALG

Formanden, kasseren, sekretær og PR-mand samt 2 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formanden, sekretær og PR-mand er på valg på lige årstal, kasseren og 2 
bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal.

Generalforsamlingen vælger seniorformand og ungdomsformand for en 
periode på 1 år.
Oldboysformanden vælges på en af oldboys og veteraner afholdt 
generalforsamling.

6.

6.1

GENERALFORSAMLINGEN

Adgang til generalforsamlingenhar alle medlemmer over 18 år, der har 
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.7

betalt kontingent til og med det forfaldne halvår. Dette gælder også 
ekstraordinære generalforsamlinger. 

Passive, har såvidt de har været medlem af Værebro Boldklub 1 år, tale- og 
stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i november eller 
december måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, og skal 
omhandle dagsorden samt regnskab for det forløbne kalenderår. Evt. 
forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde SENEST 8 
DAGE FØR generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

1. Valg at dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne

4. Regnskab og godkendelse af dette

5. Indkomne forslag.

6. Valg iflg. paragraf 5 samt 2 suppleanter.

7. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.

8. Valg af seniorformand samt 1 suppleant.

9. Valg af ungdomsformand samt 1 suppleant.

10. Eventuelt.

Valg af formand og kasserer foretages skriftligt, resten af bestyrelsen 
vælges ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger ved valg samt alle 
øvrige afstemninger foretages skriftligt hvis 10% af forsamlingen udtrykker 
ønske herom.

7.

7.1

7.2

7.3

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den siddende bestyrelse kan på ethvert tidspunkt indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling såfremt 1/3 af bestyrelsen ønsker det.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Såfremt 1/5 af klubbens medlemmer over 18 år skriftligt udtrykker ønske 
om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal den siddende 
bestyrelse indkalde hertil inden 14 dage efter medlemmernes henvendelse.
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7.4

7.5

En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig såfremt 25% 
af klubbens medlemmer er til stede.

Såfremt ovenstående klausul ikke er opfyldt, kan der inden en uge 
indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, som da er 
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

8.

8.1

8.2

8.3

SPILLEUDVALG

Generalforsamling vælger en seniorformand, som automatisk indtræder i 
bestyrelsen samt en suppleant.

Hvert seniorhold udtages af deres respektive trænere, anfører samt 
seniorformand. Disse tre personer for hvert hold udgør spilleudvalget.

Spilleudvalget har til opgave at udtage klubbens hold til kampene mod 
andre klubber, at arrangere træningskampe m.m. samt lede det daglige 
spil, herunder sørge for de til klubben rådighed stående baner er i orden, 
når de skal benyttes.

9.

9.1

9.2

9.3

UNGDOMSUDVALG

Generalforsamling vælger en ungdomsformand, som automatisk indtræder 
i bestyrelsen samt en suppleant.

Hvert ungdomshold udtages af deres respektive trænere samt evt. 
holdleder.

Ungdomsformanden har til opgave at varetage de daglige interesser for 
klubbens ungdomsspillere samt ungdomstrænere.

10.

10.1

ORIENTERING

De af generalforsamlingen nedsatte udvalg skal holde klubbens bestyrelse 
orienteret om deres arbejde.

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

ORDENSREGLEMENT

De fastsatte mødetider til træning og kampe skal overholdes af såvel 
spillere som reserver.

Medlemmer, der ikke passer deres træning kan (må) ikke forvente at blive 
udtaget til klubbens kampe.

Reserver har mødepligt til de kampe, hvortil de er udtaget, medbringende 
tøj og støvler.

AFBUD skal af spillere og reserver indgives på rette sted mindst 2 dage før 
spilledag.  Dog kan der hvis særlige omstændigheder taler derfor 
dispenseres for denne regel.

Usportslig optræden på og uden for banen (også gældende under træning) 
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11.6

kan medføre karantæne eller i værste fald bortvisning fra Værebro 
Boldklub.

Den af bestyrelsen fastsatte husorden skal overholdes.

12. OVERTRÆDELSE AF KLUBBENS LOVE

Overtrædelse af klubbens love kan medføre karantæne eller bortvisning fra 
klubben og ifølge S.B.U.'s love skal dette indberettes til Unionen.

13. LOVÆNDRINGER

Ændringer af klubbens love kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 
stemmeflertal.

14. FORCE MAJEURE

Indtræder der tilfælde, som ikke er forudset i klubbens love, træffer 
bestyrelsen beslutning herom, under ansvar overfor den førstkommende 
generalforsamling.

15.

15.1

15.2

OPLØSNING

Opløsming af klubben kan kun finde sted ved 3 på hinanden flg. 
generalforsamlinger med 2/3 stemmeflertal.

Ved endelig vedtagelse af klubbens opløsning, indkalder den siddende 
bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor der træffes afgørelse 
om fordelingen m.v. af klubbens midler samt evt. overskud efter betalte 
udenståender.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. december 1969 og er senest 
revideret på generalforsamlingerne den 18. november 1971, den 23. november 
1972 og den 30. november 1988.

Side 5 af 5


