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VEDTÆGTER  
for foreningen 

Jægersborg Boldklub 
 
 
 
Disse vedtægter, som erstatter alle tidligere vedtægter, er se-
nest ændret på den Ekstraordinære generalforsamling d. 30. 
juni 2016 og er trådt i kraft umiddelbart dennes afslutning. 
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§ 1 – Navn og tilhørsforhold 
§ 1.1 Klubbens navn er ”Jægersborg Boldklub”. Afdelingernes navne er Jægersborg Fodbold og Jæ-
gersborg Futsal. 
 
§ 1.2 Jægersborg Boldklub har hjemsted i Gentofte Kommune, og er stiftet 9. juni 1949. 
 
§ 1.3  Jægersborg Boldklubs spilledragt er blå bluse, hvide bukser og blå strømper. 
 
§ 1.4 Jægersborg Boldklub er tilsluttet DBU København, Dansk Idræts Forbund (DIF), DGI samt Sam-
menslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG). 
 
 

§ 2 – Formål 
Jægersborg Boldklub er en fodboldklub, der gennem interessen for sporten ønsker at: 
 
- Udbrede kendskabet til og færdighed i fodbold, futsal og andre spil og sportsgrene fx e-sport  
 
- Præge sine medlemmer til målrettede, bevidste og aktive mennesker i social balance til gavn for dem 

selv og fællesskabet - i direkte tilknytning til forældres - og skoles arbejde. 
 
- Sikre medlemmerne gode rammer for udøvelsen af deres sport. 

 
- Skabe gode vilkår for personlig udvikling og fysisk træning samt indfrielse af individuelle ambitioner.  
  
 

§ 3 – Medlemmerne 
§ 3.1 Som medlem kan optages enhver person, for så vidt dennes forhold til andre sportsklubber, der 
hører til samme union, forbund eller sammenslutninger som Jægersborg Boldklub, ikke er til hinder derfor. 
Personer, der er udelukket af Danmarks Idræts Forbund eller klubber under dette eller lignende forbund, kan 
ikke optages som medlemmer. 
 
§ 3.2 Medlemskab fordrer, at medlemmet registrerer sit medlemskab hos pengeinstitutternes betalings-
service NETS (før PBS) ifm. indmeldelsen. Er medlemmet ikke tilsluttet NETS senest 30 dage efter indmel-
delsen, annulleres denne, med mindre ungdoms- og/eller seniorafdelingen bedømmer, at uopsættelige for-
hold gør sig gældende. 
 
§ 3.3 Jægersborg Boldklub består af aktive og passive medlemmer.  
Jægersborg Boldklubs registrerede ledere og trænere, som ikke er aktive spillere, er gratis passive med-
lemmer efter tre måneders engagement. Dette medlemsskab gælder den relevante afdeling og klubben, og 
stopper ved ophør af engagementet, medmindre der straks overgås til andet medlemskab af Jægersborg 
Boldklub. 
 
§ 3.4 Hovedbestyrelsen kan nominere et medlem, der har ydet en særlig indsats, til Æresmedlem. En 
sådan udnævnelse stadfæstes på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer har livslangt kontin-
gentfrihed og kan deltage på generalforsamlingen med stemmeret. 
 
§ 3.5 Hovedbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser for tildeling af hæderstegn til medlemmer, som 
igennem en årrække har arbejdet til gavn for boldklubben. 
 
 

§ 4 – Afdelinger 
§ 4.1 Jægersborg Boldklub består af to afdelinger. Afdelingernes navne er som udgangspunkt Jægers-
borg Fodbold og Jægersborg Futsal, men de enkelte afdelinger kan med Hovedbestyrelsens godkendelse 
vælge at kalde sig noget andet. 
 
§ 4.2 Det påhviler de enkelte afdelinger at være økonomisk selvfinansierende gennem kontingenter, 
sponsorindtægter mv.  Årsbudgettet for afdelingerne skal godkendes i Hovedbestyrelsen. 
 

§ 4.3 Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år en økonomisk fordelingsnøgle for klubbens ind- og udgifter 
mellem afdelingerne. Direkte afdelingsindtægter og –omkostninger henføres til de enkelte afdelinger.  
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§ 5 – Indmeldelsesgebyr og kontingent 
§ 5.1  Indmeldelse kan kun ske skriftligt og mod betaling af kontingent for en betalingsperiode samt et 
indmeldelsesgebyr, som fastsættes af Hovedbestyrelsen. 
 
§ 5.2 Størrelsen af kontingent fastsættes på årsmøderne i de respektive afdelinger 
 
§ 5.3 Hovedbestyrelsen beslutter principper for rabatter til medlemmer  
 
§ 5.4  Kontingent opkræves som udgangspunkt halvårligt, og betales seks måneder for-
ud. Afdelingsbestyrelserne kan hvert år vælge at kontingentsatserne reguleres med forbrugerprisindekset 
eller 2,5 procent. Det skal ske med minimum 30 dages varsel på afdelingens hjemmeside. Ekstraordinæ-
re ændringer i kontingentet fastsættes på årsmødet i afdelingen med simpelt stemmeflertal efter afdelings-
bestyrelsernes indstilling.  
 
§ 5.3 Kontingentet forfalder til betaling ved begyndelse af hver betalingsperiode. Restance betragtes 
som gæld til klubben (jf. § 6). Alle ordinære kontingenter, der ikke betales via pengeinstitutternes automati-
ske betalingssystem, pålægges et administrationsgebyr pr. kontingentopkrævning. 
 
§ 5.4 Afdelingerne kan fritage et medlem, der skriftligt indgiver nærmere motiveret ansøgning derom, for 
betaling af kontingent, dog højst for et år ad gangen. 
 
§ 5.5 Afdelingen kan fritage et medlem, der fungerer som træner, for betaling af kontingent, dog højst for 
et år ad gangen. 
 
§ 5.6 Ved overgang fra en medlemsgruppe til en anden betales intet indmeldelsesgebyr. Ved indmeldel-
se på ny efter forudgående udmeldelse - herunder også udelukkelse – betales nyt indmeldelsesgebyr. 
 
 

§ 6 – Gæld til klubben 
§ 6.1  Pådrager et medlem sig gæld til Jægersborg Boldklub, skal klubben skriftligt anmode vedkommen-
de om gældens betaling inden 14 dage fra modtagelse af rykkerbrev. Er gælden ikke betalt inden udløbet af 
fristen, kan den pågældende ved Hovedbestyrelsens beslutning ekskluderes af Jægersborg Boldklub, og 
kan da ikke genoptages, førend gælden er betalt. Hovedbestyrelsen afgør hvorvidt gældssager skal bringes 
for inkasso. Endvidere kan spillercertifikat ikke udstedes til medlemmer der er i gæld til Jægersborg Boldklub 
iht. DBU Københavns bestemmelser. 
 
 

§ 7 – Udmeldelse og overflytning 
§ 7.1 Udmeldelse og overflytning til en anden medlemsgruppe (dog ikke fra ungdomsafdeling til senior-
afdeling, hvor overflytning sker automatisk) kan kun ske skriftligt til Kassereren (eller evt. Administrator) se-
nest én måned inden en betalingsperiodes udløb. Indmeldelsesgebyr og eventuelt forudbetalt kontingent 
tilfalder klubben. Udmeldelse kan ske skriftligt via klubbens hjemmeside. Udmeldelse kan ikke træde i kraft 
førend eventuel gæld er afviklet. 
 
 

§ 8 – Hovedbestyrelse 
§ 8.1 Kun stemmeberettigede medlemmer iht. § 11.4, der er fyldt 18 år, er valgbare til Hovedbestyrelsen 
og som suppleanter. 
 
Jægersborg Boldklub ledes af en hovedbestyrelse på fem til syv medlemmer med en formand, en kasserer 
og tre til fem menige medlemmer samt én eller to suppleanter. En til tre medlemmer vælges på klubbens 
generalforsamling. Afdelingsformændene for fodbold og futsal er automatisk medlem.  
 
Suppleanterne indtræder i Hovedbestyrelsen i prioriteret rækkefølge ifm. medlemsudtrædelser i utide, så-
fremt disse er valgt på generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen 
således, at alle Hovedbestyrelsesmedlemmerne har definerede ansvarsområder. 
 
På lige år vælges Formanden og to til tre menige medlemmer for en to-årig periode. 
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På ulige år vælges Kasserer og et til to menige medlemmer for en to-årig periode. 
 
Suppleant(er) vælges for en ét-årig periode i prioriteret rækkefølge. 
 
Såfremt der ikke vælges Formand eller Kasserer, så suspenderes generalforsamlingen, og der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling jf. § 12, hvor eneste punkt på dagsordenen, udover valg af dirigent og 
eventuelt, er valg i henhold til vedtægterne. 
 
Hovedbestyrelsen og stemmeberettigede medlemmer kan nominere kandidater til hovedbestyrelsen, herun-
der også til posterne som Formand og Kasserer. Valg til formand og kasserer sker separat, mens valg af 
menige medlemmer sker enkeltvis. Skriftlig afstemning kan forlanges. 
 
§ 8.2 Genvalg kan finde sted og fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt 
tilsagn om at modtage valg.  
 
§ 8.3 Kommer Hovedbestyrelsens medlemmer i antal under tre (efter indtrædelse af suppleanter i priori-
teret rækkefølge), skal Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af manglen-
de hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleant, jf. § 12.1. 
 
§ 8.4 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder, der 
afholdes så ofte Formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger 
det. 
 
§ 8.5 Klubben forpligtes ved underskrift af Formanden i forbindelse med et øvrigt Hovedbestyrelsesmed-
lem, eller i Formandens fravær ved underskrift af en samlet øvrig Hovedbestyrelse. 
  
Dog kan Kassereren (i samarbejde med evt. Administrator) egenhændigt hæve eller indsætte på klubbens 
konti efter nærmere regler fastsat af Hovedbestyrelsen. 
 
§ 8.6 Hovedbestyrelsen afholder af foreningens midler de nødvendige administrations- og repræsentati-
onsudgifter – under ansvar overfor generalforsamlingen. 
 
§ 8.7 Et hovedbestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtig, når mindst tre hovedbestyrelsesmedlemmer er 
til stede. I tilfælde af stemmelighed er Formandens stemme afgørende. Ved stemmelighed uden Forman-
dens deltagelse skal der indkaldes til nyt møde. Er et hovedbestyrelsesmedlem uden gyldig grund, og uden 
at have meddelt afbud, udeblevet fra to på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, kan Hovedbestyrel-
sen afsætte vedkommende og lade suppleanten indtræde. 
 
Formanden er berettiget til at handle i sager, som ikke tåler udsættelse, men skal i sådanne tilfælde forebrin-
ge sagen på et hovedbestyrelsesmøde, indkaldt senest tre dage efter. 
 
§ 8.8 Hovedbestyrelsen fastsætter klubbens samlede budget. Budgetterne skal forelægges til orientering 
på generalforsamlingen. 
 
§ 8.9 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser ved sin formue. 
 
 
 

§ 9 – Afdelingsbestyrelserne 
§ 9.1 Afdelingsbestyrelsen består af 4-6 medlemmer, og konstituerer sig på første møde efter årsmødet 
med en formand og en sekretær. Sekretær er ansvarlig for at Hovedbestyrelsens kasserer på månedsbasis 
har fuld indsigt i afholdte udgifter i relation til vedtaget buget.  
  

 
§ 10 – Årsmøderne 

§ 10.1 Medlemmerne indkaldes til årsmøde i den eller de afdelinger, der dyrkes sport i. 
 
§ 10.2 Årsmøderne afholdes i perioden 1. januar til 31. marts på et af afdelingsbestyrelsen fastsat tids-
punkt. Dagsorden skal indeholde: 
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  - Valg af dirigent 
  - Afdelingsbestyrelsens beretning 
  - Indkomne forslag 
  - Orientering eller beslutning om kontingent jf. § 5.4 
  - Valg af 2-3 medlemmer hvert år for 2 år  
  - Valg af 1 suppleant for 1 år  
  - Eventuelt 
 
Der kan ikke tages beslutninger under pkt. 7 ”Eventuelt”. 
 
§ 10.3 Årsmøderne indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel på én eller flere af 
følgende måder: 
 

a) opslag i klubben, 
b) skriftlig meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget medlem ved almindelig eller elektronisk post,  
c) bekendtgørelse på afdelingen hjemmeside. 

 
Forslag skal, for at komme i behandling på årsmødet, skriftligt være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 1 
uge før årsmødet. 
 
§ 10.4 Afstemninger og valg på årsmøderne foregår ved simpel stemmeflertal.  
 
§ 10.5 Afdelingsbestyrelsen kan indkalde til et ekstraordinært årsmøde, så ofte den finder anledning dertil, 
og skal indkaldes, når mindst en femtedel stemmeberettigede medlemmer tilstiller afdelingsbestyrelsen en 
skriftlig begæring derom, indeholdende oplysninger om de spørgsmål, der ønskes behandlet. 
 
§ 10.6 Kommer Afdelingsbestyrelsens medlemmer i antal under tre (efter indtrædelse af suppleant), skal 
afdelingsbestyrelsen indkalde til ekstraordinær årsmøde med valg af manglende hovedbestyrelsesmedlem-
mer og suppleant, jf. § 10.2-10.4. 
 
§ 10.7 Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøderne, men har kun stemmeret hvis medlemmet er 
stemmeberettiget efter reglerne for generalforsamling jf. § 11 samt registret som aktivt eller passivt medlem i 
den pågældende afdeling. Der gælder samme regler vedr. fuldmagter som ved generalforsamlingen. 
 
 

§ 11 – Generalforsamling 
§ 11.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. 
 
§ 11.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på et af Hovedbestyrelsen fastsat tidspunkt ikke 
tidligere end sidste uge af Januar og ikke senere end sidste uge af april. Den ordinære generalforsamling 
indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel på én eller flere af følgende måder: 
 

- opslag i klubben, 
- skriftlig meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget medlem ved elektronisk post,  
- bekendtgørelse på klubbens og afdelingernes hjemmeside. 

 
Medlemmer har til enhver tid pligt til at oplyse administrationen om ændringer i gyldig postadresse og e-
mailadresse, og hvis denne pligt ikke er efterkommet kan klubben ikke lastes for manglende modtagelser af 
indkaldelser via almindelig eller elektronisk post. 
  
§ 11.3 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Bestyrelsens For-
mand i hænde senest otte dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Alle rettidigt indkomne forslag 
skal følge som bilag til indkaldelsen og annonceres på hjemmesiden. 
 
§ 11.4 Stemmeret udøves ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen, uanset om man er stemmeberet-
tiget medlem eller fuldmagtsindehaver.  
  
Stemmeberettigede er alle medlemmer som ikke er i gæld til klubben, jf. § 5 og 6, og som har været medlem 
af klubben i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen.  
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Medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, repræsenteres af 
en forælder/værge.  
 
Har et medlem ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen kan medlemmet give sin stemmeret til et 
andet medlem – Fuldmagtsindehaver - der er fyldt 14 år.  
 
En forælder/værge kan være fuldmagtsindehaver for alle sine børn under 18 år. En fuldmagtsindehaver kan 
højst oppebære én fuldmagt ud over evt. fuldmagter fra egne børn under 18 år. 
 
§ 11.5 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemnin-
gerne. Skriftlig afstemning kan forlanges af Bestyrelsen, eller et tilstedeværende stemmeberettiget medlem. 
Afstemninger om udelukkelsessager, vedtægtsændringer og klubbens opløsning skal være skriftlige. 
 
§ 11.6 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal 
(se dog § 18).  
 
§ 11.7 Generalforsamlingen afgør de forelagte forslag ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte 
medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre der er begæret skriftlig afstemning. Ved 
stemmelighed bortfalder det stillede forslag. Det understreges, at blanke stemmer ikke betragtes som afgiv-
ne stemmer. 
 
Til vedtægtsændringers vedtagelse kræves fremmøde af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer og af 
disse skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Er det på en ordinær generalforsamling ikke muligt 
at opfylde betingelserne for vedtagelse af vedtægtsændringer, skal der indkaldes til en ekstraordinær gene-
ralforsamling, hvor forslaget vedtages med simpelt flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. Denne eks-
traordinære generalforsamling skal afholdes tidligst to uger og senest fire uger efter den ordinære general-
forsamling. 
 
Ved udregning af 2/3 majoritet skal det fundne tal forhøjes, såfremt det første ciffer efter kommaet er fem 
eller derover. Det understreges, at blanke stemmer ikke betragtes som afgivne stemmer.  
 
§ 11.8 Af generalforsamlingen forløb optages et referat, der underskrives af sekretæren og dirigenten 
samt offentliggøres på Jægersborg Boldklubs hjemmeside. 
 
§ 11.9 Foreningens vedtægter lægges på Jægersborg Boldklubs hjemmeside, så de er tilgængelige for 
medlemmerne. 
 
§ 11.10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 

1) Valg af dirigent. 
2) Bestyrelsen aflægger beretning 
3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesge-

byr samt information om budget 
4) Valg af bestyrelse, jf. § 8. 
5) Valg af revisorer, jf. § 13.  
6) Behandling af indkomne forslag. 
7) Eventuelt. 

 
Der kan ikke tages beslutninger under pkt. 7 ”Eventuelt”. 
 
 

§ 12 – Ekstraordinære generalforsamlinger 
§ 12.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, så ofte Bestyrelsen finder anledning dertil, og 
skal indkaldes, når mindst en femtedel stemmeberettigede medlemmer tilstiller Bestyrelsen en skriftlig begæ-
ring derom, indeholdende oplysninger om de spørgsmål, der ønskes behandlet. 
 
§ 12.2 Indkaldelsen skal ske skriftligt iht. § 11.2 med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 
Dagsorden skal indeholde punktet ”Behandling af indkomne forslag” samt være vedlagt oplysninger om de 
spørgsmål, der ønskes behandlet. 
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§ 12.3 Yderligere forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være 
Formanden i hænde senest 8 dage før den afholdes, hvorefter endelig dagsorden indeholdende alle rettidigt 
indkomne forslag udsendes til hvert enkelt stemmeberettiget medlem iht. § 11.2 senest fire dage før den 
ekstraordinære generalforsamling afholdes. For så vidt der ikke er indkommet yderlige forslag, anses den 
første indkaldelse dog for den endelige. 
 
§ 12.4 Bestemmelserne i §§ 11.4-11.7 finder tilsvarende anvendelse på ekstraordinære generalforsamlin-
ger. 
 
 

§ 13 – Regnskabsår og revision 
§ 13.1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab skal udføres i 
overensstemmelse med bogføringsloven og den til enhver tid gældende god regnskabspraksis for sportsfor-
eninger. Det reviderede regnskab samt et budget for det efterfølgende år skal forefindes hos klubbens admi-
nistration otte dage før generalforsamlingen, og skal på begæring sendes til de medlemmer, som ønsker det. 
Regnskabet skal indeholde driftsregnskabet og statusopgørelse og skal fremlægges på generalforsamlingen 
til godkendelse jf. § 11.10.  
 
§ 13.2 På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant for ét år ad gangen. 
Revisoren gennemgår foreningens regnskaber ved regnskabsårets afslutning. Revisoren har ret til at foreta-
ge kasseeftersyn når som helst. Revision skal gennemføres i overensstemmelse med den til enhver tid gæl-
dende god revisionskik. 
 
 

§ 14 – Udvalg og foreninger i Jægersborg Boldklub 
§ 14.1 Sportslig ledelse 
Afdelingerne sportslige ledelse kan uddelegeres til et eller flere udvalg, som agerer på Afdelingsbestyrelser-
nes vegne på baggrund af de vedtagne budgetter samt de af Afdelingsbestyrelsen udstukne målsætninger. 
Disse udvalg har deltagelse af minimum et bestyrelsesmedlem og er i øvrigt selvsupplerende samt konstitue-
rer sig selv med en formand. Disse udvalg er ansvarlige for alle forhold vedrørende gennemførelse af den 
daglige træning samt gennemførelse af kampe og stævner samt imødekommelse af Afdelingsbestyrelsens 
satte målsætninger. 
 
§ 14.2 Øvrige udvalg 
Hovedbestyrelsen eller Afdelingsbestyrelsen kan ad hoc nedsætte udvalg for diverse driftsmæssige opgaver 
i klubben og udpege disse udvalgs formand og medlemmer. Hovedbestyrelsen eller Afdelingsbestyrelsen 
skal specificere opgave og omfang. Udvalgene kan selv inddrage yderligere medlemmer eller særlige sag-
kyndige efter behov. Udvalgsformanden refererer til Hovedbestyrelsen eller Afdelingsbestyrelsen. 

 
 

§ 15 – Ordensregler 
§ 15.1 Hovedbestyrelsen fastsætter bestemmelser med hensyn til opretholdelse af orden såvel i lokalerne 
som på banerne, og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter disse bestemmelser med hensyn til or-
denens opretholdelse. Hovedbestyrelsen fastsætter endvidere spille- og andre reglementer, for så vidt ikke 
andre reglementer overflødiggør disse. Overtrædelse af disse bestemmelser kan Hovedbestyrelsen straffe 
med suspension af adgang til at deltage i spillet og til klubbens anlæg etc. - og i gentagelsestilfælde med 
eksklusion. De af klubben udleverede rekvisitter skal af medlemmerne behandles på en forsvarlig og hen-
synsfuld måde. Misbrug kan medføre erstatningspligt og evt. bortvisning 
 
§ 15.2 Foruden ovennævnte og de i § 6 nævnte tilfælde kan Hovedbestyrelsen ekskludere et medlem af 
klubben, hvis medlemmet har gjort sig skyldig i groft brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for 
hæderligt og sømmeligt. 
 
§ 15.3 Eksklusion efter denne paragraf kan dog kun finde sted, efter at vedkommende over for Hovedbe-
styrelsen har haft lejlighed til at afgive forklaring og føre eventuelle vidner inden en af hovedbestyrelsen fast-
sat frist. Endvidere har den ekskluderede ret til at kræve eksklusionen forelagt den førstkommende ordinære 
eller ekstraordinære generalforsamling, hvortil vedkommende da skal have adgang. Angående afstemning 
se § 11. 
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§ 15.4 Et medlem, der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som 
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 
 
 

§ 16 – Øvrige bestemmelser 
§ 16.1 For så vidt klubben er medlem af større idrætssammenslutninger, er klubbens medlemmer, træne-
re m.v. forpligtede til at underkaste sig disses vedtægter og bestemmelser. Ind- og udmeldelse af klubben i 
sådanne sammenslutninger kan kun ske med generalforsamlingens samtykke med simpelt stemmeflertal.  
 
 

§ 17 – Ændring af bestående forhold 
§ 17.1 Ændring af klubbens bestående forhold, så som aftaler om overbygninger, afhændelse eller pant-
sætning af aktier/anparter, spillested, klubfarve eller logoer kan ikke besluttes af Hovedbestyrelsen uden at 
spørgsmålet forud har været forelagt generalforsamlingen som punkt på dagsordenen og er godkendt under 
de samme principper der gælder for vedtægtsændringer jf. § 11.7. 
 
§ 17.2 Ændring af klubbens bestående forhold, så som fusion med andre klubber eller overdragelse af 
licens kan ikke besluttes af Bestyrelsen uden at spørgsmålet forud har været forelagt generalforsamlingen 
som punkt på dagsordenen og er godkendt under de samme principper der gælder for vedtægtsændringer jf. 
§ 11.7. 
 

§ 18 – Klubbens opløsning 
§ 18.1 Bestemmelse om Jægersborg Boldklubs opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig ind-
kaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 5/6 af de 
fremmødte stemmer derfor. Reglen om udregning af stemmetal i § 11 finder anvendelse her. Er generalfor-
samlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes på sædvanlig måde til en ny ekstraordinær generalforsamling, 
hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal. 
 
§ 18.2 På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om klubbens opløs-
ning nødvendiggjorde salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue. Dog afgøres dette 
ved et simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.  
Et evt. resterende overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter Folkeop-
lysningslovens bestemmelser, skal i tilfælde af klubbens opløsning deponeres 1 år, og derefter tilfalde al-
mennyttige formål i overensstemmelse med samme lovs bestemmelser. Samme generalforsamling tager, 
hvis opløsning vedtages, bestemmelse om hvilket almennyttigt formål den eventuelle formue skal gå til. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Disse vedtægter, som erstatter alle tidligere vedtægter, er senest ændret på den ekstraordinære ge-
neralforsamling d. 30. juni 2016 og er trådt i kraft umiddelbart efter dennes afslutning. 
 
 
  


