
Vedtægter for Seest Boldklub 

  

 

§ 1. 

Foreningens navn er SEEST BOLDKLUB. 

Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune, Vejle Amt. 

Foreningen blev stiftet den 24. april 1953. 

  

§ 2. 

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets 

sundhed og trivsel. 

  

§ 3. 

Foreningen er tilsluttet følgende organisationer: 

Danske Gymnastik & Idrætsforeninger gennem Vejle Amt. 

Dansk Idræts Forbund gennem medlemskab af specialforbund. 

  

§ 4. 

Som medlem kan enhver optages, som ønsker at støtte Seest Boldklub. Bestyrelsen kan udelukke et 

medlem, hvis den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan indanke afgørelsen for 

førstkommende generalforsamling. 

  

§ 5. 

Foreningen ledes af hovedbestyrelsen, der består af: 

a. Formand 

b. Næstformand 

c. Kasserer 

d. Formanden for hvert af de stående udvalg eller en stedfortræder for denne. 

De under punkt a, b og c nævnte vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges for to år ad 

gangen på lige år. Næstformand og kasserer vælges for to år ad gangen på ulige år. Valgbar til 

hovedbestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Formand, næstformand og kasserer kan ikke 

være medlem af et stående udvalg. 

  

§ 6. 

Foreningen har følgende stående udvalg: 

1. Udvalg for fodbold. 

2. Udvalg for håndbold. 

3. Udvalg for badminton. 

4. Udvalg for tennis. 

5. Udvalg for senior idræt. 

6. Udvalg for krolf. 

7. Flere stående udvalg kan nedsættes, hvis 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer går ind derfor. 

 

§ 7. 

Hvert stående udvalg består af mindst 3 medlemmer, og udvalgene konstituerer sig selv senest 2 

uger efter generalforsamlingen. De aktive medlemmer under hvert stående udvalgs arbejdsområde 

indstiller udvalgsmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse. Valgene gælder for to år. De 

stående udvalg fastsætter med hovedbestyrelsens godkendelse forretningsorden og udarbejder årligt 



budget og årsrapport til fremlæggelse på udvalgsmødet før foreningens generalforsamling. 

Budgettet, som skal godkendes af hovedbestyrelsen, indgår i foreningens samlede budget. 

  

§ 7a. 

Fodboldudvalget under Seest Boldklub bemyndiges til at træffe aftale om overbygning med en 

klub, som satser på Elite-hold.  

Aftalen skal følge retningslinjer fra DBU/JBU. Aftalen må ikke binde Seest Boldklub udover en 

sæson ad gangen. 
  

§7b. 

Seest Boldklub samt ethvert  andet godkendt udvalg af Seest Boldklub som modtager støtte fra 

stationære spillehaller herunder Elite Gaming A/S, erklærer at ”ikke forbrugte udloddede midler” 

returneres til Kolding Kommunale Fritids- og Kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til 

alment nyttige formål i Kolding Kommune.” 

    

§ 8. 

Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til kontingent og aktivitetsgebyr til generalforsamlingens 

godkendelse. Hovedbestyrelsen fastsætter regler for opkrævningen. 

  

§ 9. 

Foreningen tegnes af formanden. I dennes fravær af næstformanden og kassereren. 

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede 

forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens 

medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

§ 10. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i første kvartal og 

indkaldes - med angivelse af dagsorden – med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside, 

samt ved opslag i klubhuset. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. 

Fraværende medlemmer, som har givet skriftligt tilsagn, er valgbare. På generalforsamlingen 

afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 

2/3 af de afgivne gyldige stemmer. 
  

§ 11. 

På den årlige generalforsamling behandles følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning 

3. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 

4. Forelæggelse af næste års budget, herunder godkendelse af kontingent og aktivitetsgebyr 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af hovedbestyrelse i henhold til § 5. 

7. Valg af udvalg i henhold til § 6. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

9. Eventuelt. 

  

§ 12. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, 



eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav derom med forslag til 

dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget 

af formanden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som den årlige 

generalforsamling. 

  

§ 13. 

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen kan nedsætte et eller flere 

udvalg til at løse bestemte opgaver. Disse udvalg ophæves, når opgaven er løst. 
  

§ 14. 

Formand, næstformand og kasserer har ret til at overvære udvalgsmøderne uden dog at have 

stemmeret. 

  

§ 15. 

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 af de under § 5, pkt. a, b og c valgte personer og 2/3 

af udvalgene er repræsenteret. 

  

§ 16. 

Der føres protokol over de på bestyrelses-/udvalgsmøder og generalforsamlinger vedtagne 

beslutninger. Protokollen underskrives af de i bestyrelses-/udvalgsmødet deltagende medlemmer. 

For generalforsamlingens vedkommende af dirigenten. 

  

§ 17. 

Foreningens regnskab er kalenderåret. 

  

§ 18. 

Foreningen kan opløses, når 2/3 af medlemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger 

stemmer derfor. Hvis foreningen opløses, skal dens eventuelle midler overdrages andet sportsligt 

arbejde i Kolding Kommune efter generalforsamlingens beslutning. 

  

Vedtægterne er ændret og godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2017. 

  

                                

Som dirigent:     Arne Jeppesen 

  

  

Som   sekretær: Helmer Kristensen 

  

 


