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§ 1. Navn og formål 
 

Boldklubben HELLAS, Valby er stiftet 23. juni 1926 og har til formål at dyrke fodbold. Klubben kan 
endvidere drive handelsvirksomhed i klubhuset. Klubbens adresse er Engdraget 2, 2500 Valby. 
Klubben er hjemmehørende i Københavns kommune. 

 
 

§ 2. Medlemskab, kontingent og udmeldelse 
 

Som medlem af klubben kan enhver uberygtet mand og kvinde optages. Kontingentets størrelse for 
seniores og ungdomsspillere, samt for passive fastsættes for det kommende år af Generalforsamlingen. 
Kontingentet for aktive opkræves halvårligt, og for passive helårligt. Betingelse for medlemskab af 
Boldklubben Hellas er tilmelding af kontingentbetaling via den automatiske betalingsmulighed, som er 
gældende på tidspunktet. Manglende overholdelse af betalingsfrist vil medføre udmeldelse af klubben. 
Ved genindmeldelse pga. manglende betaling betales et genindmeldelsesgebyr. Forfaldsdato og 
genindmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer bestemmelse om eventuel 
kontingentlettelse i tilfælde af sygdom, militærtjeneste, studier eller arbejdsløshed. Tilfælde af sådan en 
art skal tilstiles kassereren eller formanden. Udmeldelse kan kun ske skriftligt og skal tilstiles sekretæren 
eller kassereren inden forfaldsdato. 

 
 

§ 3. Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i klubbens anliggender. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af januar og skal indvarsles med minimum 10 
dages varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og pr. e-mail til stemmeberettigede medlemmer og 
forældre til ungdomsspillere, som har accepteret at modtage kommunikation fra klubben.  
Bestyrelsen fastsætter dagsorden udover de i §4 ufravigelige punkter. Når Generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset fremmødt medlemstal. Ved afstemning er almindeligt 
flertal afgørende. Ved lovforslag eller lovændringer kræves dog 4/5 majoritet for vedtagelse. Ved valg til 
bestyrelse kan skriftlig afstemning kræves. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som 
ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer kan deltage i Generalforsamlingen. De vil have 
taleret, men ikke stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 
dage før. 

 
 

§ 4. Dagsorden 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en af Generalforsamlingen valgt 
dirigent, skal indeholde følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Vedtagelse af kontingent for det kommende år 
6. Valg ifølge lovene 

7. Eventuelt 

 
 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte, bestyrelsen må finde det nødvendigt, eller når 
mindst 30 medlemmer over 15 år med navns underskrift samt anførelse af dagsorden forlanger det. 
Underskriveren har mødepligt. I modsat fald kan dagsorden ikke behandles. Indkaldelsesfristen til 
ekstraordinær generalforsamling er 4 dage og skal meddeles ved opslag på klubbens hjemmeside og 
pr. e-mail til stemmeberettigede medlemmer og forældre til ungdomsspillere, som har accepteret at 
modtage kommunikation fra klubben.  



§ 6. Bestyrelsen 
 

Til at lede klubben vælger Generalforsamlingen en bestyrelse på op til 7 medlemmer + 1 suppleant. 
For en valgperiode på 2 år vælges på skift henholdsvis formand, seniorformand og sekretær i lige år, 
og næstformand, børne- og ungdomsformand og kasserer i ulige år. Ét frit bestyrelsesmedlem og 
suppleant vælges for en periode af 1 år. Endvidere kan der vælges indtil 5 kommitterede medlemmer 
til bestyrelsen for 1 år. Det forventes, at ethvert kommitteret medlem og suppleant påtager sig 
opgaver i løbet af det valgte år. 
Bestyrelsen kan nedsætte følgende udvalg: 

 
1. Økonomiudvalg 
2. Seniorudvalg 
3. Børne- og ungdomsudvalg 
4. Materialeudvalg 
5. Aktivitetsudvalg 
6. Kulturudvalg 
7. Kantineudvalg 

 
Kassereren er formand for økonomiudvalget, børne -& ungdomsformand er formand for børne- og 
ungdomsudvalget, og seniorformanden er formand for seniorudvalget. 

 
 

§ 7. Bestyrelsesmøder 
 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved et flertal på mere 
end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
I tilfælde af stemmelighed udgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. 
Et kommitteret medlem til bestyrelsen kan indkaldes til bestyrelsesmøder med både tale- og stemmeret. 

 
 

§ 8. Regnskab 
 

På Generalforsamlingen fremlægges klubbens regnskab til godkendelse. Regnskabsperioden skal 
være 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være revideret, og hertil vælger Generalforsamlingen 
op til 2 revisorer samt muligt 1 suppleant, som har ret til at gennemgå regnskabet, når de finder det 
fornødent. Valg af revisor gælder for 1 år. 

 
 

§ 9. Daglig ledelse 
 

Klubbens daglige ledelse og administration varetages af formanden med ansvar over for bestyrelsen og 
denne igen med ansvar overfor Generalforsamlingen. Formanden og mindst én af enten 
næstformanden, børne- og ungdomsformanden eller seniorformanden kan i fællesskab tegne for op til 
DKK50.000 af foreningens midler.  Formanden, næstformanden, seniorformanden, børne- og 
ungdomsformanden og kassereren kan tegne op til DKK25.000 af foreningens midler til foreningens 
daglige drift. 
 
Alle beløb over DKK50.000 skal besluttes og godkendes af bestyrelsen. 

 
 

§ 10. Medlemsforpligtelser 
 

Alle medlemmer er foruden overholdelse af klubbens vedtægter tillige forpligtet til, for såvidt klubben er 
tilsluttet større idrætssammenslutninger at underkaste sig disses vedtægter og bestemmelser. Ethvert 
medlem er ligeledes forpligtet til at overholde bestemmelser, som bestyrelsen måtte fastsætte m.h.t. 
opretholdelse af orden i lokaler og på baner. 

 
 

§ 11. Klager 
 

Eventuelle klager skal rettes til klubbens formand. Kan denne ikke administrativt bilægge spørgsmålet, 
er han forpligtet til på førstkommende bestyrelsesmøde at fremlægge sagen til behandling. 

 
 

§ 12. Suspension 
 

Suspension af et medlem kan foretages af bestyrelsen, når mindst flertallet af bestyrelsens 
medlemmer stemmer derfor, for så vidt der måtte være grunde, der taler for suspension, såsom hvis 
et medlem har gjort sig skyldig i groft brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for 
hæderligt og sømmeligt. 
 
Suspension skal forelægges den førstkommende generalforsamling, hvis beslutning er endelig. 



§ 13. Forhold uden for vedtægterne 
 

I tilfælde af at disse vedtægter ikke er fyldestgørende eller tilstrækkelige, træffer bestyrelsen afgørelse 
med ansvar over for Generalforsamlingen. 

 
 

§ 14. Opløsning af klubben 
 

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens eventuelle overskud KBU´s ungdomsarbejde. 
 
 
Ansvarsfraskrivelse fra Sydbank: 
Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter $9 er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online 
Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken 
kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte 
begrænsninger i dispositionsretten overholdes. 
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Martin Bang-Hansen, Børne - & ungdomsformand 

 
 
 
 

 
Louise Lykke Scharling, sekretær 


