Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club
§1.
Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club.
Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts
Forbund.
§2.
Foreningens formål er at virke for idrættens fremme blandt ungdommen i Aalborg og omegn, såvel
på bredde- som eliteplan, samt på anden måde at samle mennesker med interesse for foreningens
trivsel.
§3.
Medlemskab: Foreningen optager alle, der anerkender foreningens vedtægter, dog under
hensyntagen til §4 og 5. Foreningen består af aktive og passive medlemmer.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes efter generalforsamlings beslutning. Forslag
om udnævnelse kan ikke gøres til genstand for diskussion på en generalforsamling.
§4.
Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke retter sig efter foreningens vedtægter,
eller som ved ukammeratlig optræden søger at skade foreningens interesser.
§5.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen eller dennes udpegede. Bestyrelsen har ret til at nægte
optagelse i foreningen. Indmeldelse er bindende.
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen eller dennes udpegede. Udmeldelse kan ikke anerkendes,
såfremt kontingentrestance forefindes.
§6.
Kontingent: Fastsættelse af kontingent for såvel aktive som passive medlemmer vedtages af
generalforsamlingen. Kontingent betales forud, og ethvert medlem bærer ansvaret for sin
kontingentindbetaling.
Restancen for aktive medlemmer er 3 (tre) måneder, hvorefter slettelse kan ske uden varsel. Et
medlem, der er slettet p.g.a. kontingentrestance, kan kun optages igen, når denne restance er
udlignet.
§7.
Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
§8.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.

§9.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen
art.
§10.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned, og indkaldes
via klubbens hjemmeside på Internettet og på opslagstavle i klubhuset med mindst 14 (fjorten)
dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 (otte)
dage før denne. Alle indkomne forslag skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og opslagstavle
i klubhuset senest 4 (fire) dage inden generalforsamlingen.
Stemmeret har fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 (femten) år, der har betalt kontingent og som
har været medlem af foreningen i de nærmeste 3 (tre) foregående måneder. Stemmeret har også
fremmødte forældre til aktive medlemmer som er under 15 (femten) år, der har betalt kontingent og
som har været medlem i foreningen i nærmeste 3 (tre) forudgående måneder. Dog således at
forældrene maksimalt har 1 (en) stemme, uanset hvor mange medlemmer der er i husstanden under
15 (femten) år.
Forældre, der også opfylder kravene for aktive medlemmer over 15 (femten) år, har således kun 1
(en) stemme. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
Ethvert stemmeberettiget og passivt medlem er valgbar. Ved valg uden personligt fremmøde skal
foreligge fuldmagt, og evt. betingelser for valget skal respekteres. Æresmedlemmer har stemmeret.
En træner kan ikke vælges til formand eller kasserer i nogen afdeling eller til en plads i klubbens
forretningsudvalg.
§11.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal (over halvdelen). Generalforsamlingen
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dog kræves ved behandling af et udelukket
medlems sag, og ved forandringer og ændringer af foreningens vedtægter mindst 2/3 (totrediedele)
af de afgivne stemmer for forslaget.
§12.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning ved formanden
4. Beretning ved
a) Ungdomsformanden
b) Seniorformanden
c) Old boys/golden girls formanden
5. Orientering ved klubbens øvrige udvalg
6. Regnskab og budget
a) Aflæggelse af det reviderede regnskab

b) Fremlæggelse af budgetforslag
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg i henhold til vedtægternes § 14
10. Eventuelt
§12a.
Dagsorden for de ordinære valgmøder i senior-, ungdoms- og old boys/golden girls afdelingerne
skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af afdelingsformand
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg i henhold til vedtægternes § 14
5. Eventuelt
Valgmøderne indkaldes via klubbens hjemmeside på internettet og opslag i klubben med mindst 14
(fjorten) dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på valgmøderne skal være afdelingsformanden
i hænde senest 8 (otte) dage før valgmødet.
Indkomne forslag skal offentliggøres via klubbens hjemmeside og på opslagstavle i klubhuset
mindst 4 (fire) dage før valgmødet.
§13.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 1/3 (en trediedel) af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter anmodning til
bestyrelsen herom. Anmodningen skal være skriftlig, og ledsaget af en dagsorden, som ønskes
behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på sædvanlig vis senest 8 (otte) dage efter
anmodningen, og mindst 8 (otte) dage før generalforsamlingen med opgivelse af dagsorden
§13a
I tilfælde af vedtægtsændringer der berører strukturen af afdelingerne, skal der senest 1 (en) måned
efter referatets offentliggørelse holdes ekstraordinære valgmøder i de berørte afdelinger.
§14.
Ledelsen: Foreningens anliggender ledes af en hovedbestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle
forhold, og som er ansvarlig for alle foreningens aktiviteter.
Hovedbestyrelsen består af 7 (syv) medlemmer, hvoraf de 4 (fire) vælges på den ordinære
generalforsamling (formand, kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer). Disse 4 (fire) udgør
foreningens forretningsudvalg.
Formand og kasserer i hovedbestyrelsen vælges for 2 (to) år, formanden er på valg i de år, der har
ulige endetal, og kassereren er på valg i år med lige endetal. De øvrige 2 (to)
hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

På generalforsamlingen vælges 1 (en) bestyrelsessuppleant. På generalforsamlingen vælges 2 (to)
revisorer samt 1 (en) revisorsuppleant.
På generalforsamlingen vælges en redaktion som er ansvarlig for klubbens hjemmeside og eventuel
årbog eller lignende.
Inden generalforsamlingen vælges der senest i januar på et valgmøde i afdelingerne en bestyrelse
bestående af 1 (en) formand, 1 (en) næstformand og et antal holdansvarlige.
Formanden for hver af disse afdelingsbestyrelser er født medlem af hovedbestyrelsen.
Revisorerne kan til enhver tid forlange samtlige bilag og kassebeholdningen forevist, og er pligtige
til overfor bestyrelsen at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uansvarlige.
§15.
Bestyrelsen fastsætter bestyrelsesmøder, der skal finde sted mindst 1 (en) gang om måneden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved stemmelighed afgør formandens stemme sagens udfald. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at
over halvdelen af bestyrelsen stemmer for. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 (en) stemme.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§16.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et af de øvrige
hovedbestyrelsesmedlemmer, dog ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
Alle konti oprettet i B52/AFC’s navn skal klubbens hovedkasserer have fuldmagt til.
§17.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder af
sekretæren.
Bestyrelsen forpligter sig til at oplyse medlemmerne skriftligt om beslutninger, vedtaget på
bestyrelsesmøder, som er relevante for klubbens medlemmer.
Referat af generalforsamlingen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af dirigenten.
§18.
Opløsning: Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes af en generalforsamling, og da kun
såfremt ¾ (trefjerdedele) af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Ved eventuelt ophør skal foreningens midler og aktiver anvendes til velgørende formål i Aalborg
Kommune.
Således vedtaget på B52/Aalborg Fodbold Clubs ordinære generalforsamling den 19. november
1981.

Ændringer tilføjet på foreningens ordinære generalforsamling den 22. november 1982, den 19.
januar 1984, den 21. januar 1985, 21. januar 1987, den 27. januar 1988, den 24. januar 1990, den
20. januar 1993, den 26. januar 1994, den 25. januar 1995, den 24. januar 1996, den 28. januar
1998, den 6. februar 2002, den 4. februar 2003, den 7. februar 2004, den 9. februar 2006, den 12.
februar 2009, den 11. februar 2010, den 8. januar 2011, den 10. februar 2011 og ekstraordinær
generalforsamling den 7. december 2017.

