
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love 

for 

Ryslinge Boldklub 

 

 

§ 1 

Foreningens navn er Ryslinge Boldklub. Stiftet den 7. maj 1941. Hjemsted i Ryslinge, Ryslinge kommune. 

§2 

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke boldspil samt anden virksomhed, til glæde og trivsel for 

den enkelte som fællesskabet i foreningen. 



§3 

Foreningen er medlem af Fyns Boldspil Union, og derigennem Dansk Boldspil Union og Dansk Idrætsforbund  

 Foreningen er derved undergivet disse forbunds love og vedtægter. 

§4 

Kontingentet, som skal holde Fyns Boldspil Unions love om mindste kontingent, fastsættes hvert år af bestyrelsen. 

§5 

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Som aktive medlemmer optages alle, der vil rette sig foreningens love. 

Som passive medlemmer optages enhver, der vil støtte foreningen. Ind og udmeldelse sker til kassereren.  

Ved indmeldelse i Ryslinge Boldklub får man et gratis medlemskab af støtteforeningen Boldklubbens Venner. 

 

Udmeldelse foregår skriftligt med 14 dages varsel til den 1. i en måned. Føler et medlem sig forurettet, kan vedkommende 

klage til bestyrelsen, og denne skal behandle klagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan udelukke et 

medlem, når den finder grund dertil. Et udelukket medlem har ret til at få sin sag behandlet på førstkommende 

generalforsamling. 

§6 

Medlemmerne hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med 

sin formue. Medlemmerne har ikke økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen. 

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

§7 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen. 

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således der i lige årstal afgår 3 medlemmer og i ulige årstal afgår 4 medlemmer. Alle 

øvrige valg gælder for et år. Formand og kasserer afgår skiftevis. Valgbar er et hvert medlem, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen 

nedsætter de nødvendige udvalg, samt udpeger medlemmer til udvalgene. Er et bestyrelsesmedlem bortrejst i mere end 2 

måneder, indtræder suppleanten straks. 

§8 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse sker med 

mindst 14 dages varsel på Boldklubbens hjemmeside samt i Ryslinges Lysavis som findes i de lokale forretninger m.v. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte 

medlemmer over 18 år har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal. Dog kræves ved 

lovændringer, mindst 2/3 dele af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 

Der foretages skriftlig afstemning, når blot et medlem ønsker det. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der til den fastsatte tid er mødt 50 % af de stemmeberettigede medlemmer. I 

modsat tilfælde ventes en halv time, hvorefter generalforsamlingen erklæres for beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes 

antal. 

 

 

§ 9 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger og gennemgår regnskabet 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af 

a. Formand eller kasserer 

b. Bestyrelsesmedlemmer 

c. 2 Suppleanter 

d. 2 Revisorer 

e. 1 Revisorsuppleant 

6. Eventuelt 

                                                                               § 10 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de 

stemmeberettigede skriftligt stiller krav om det, med forslag til dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 

senest 4 uger efter kravet er modtaget og indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 11 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, 

den samlede bestyrelse.  

§ 12 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober. 

§ 13 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer 

herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde. 

§ 14 

1. Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, på en 

generalforsamling, samt på en ekstraordinær generalforsamling. 

2. Ophører foreningen at eksistere tilfalder formuen Idræts og ungdomsarbejdet i Ryslinge. 

____________________________________ 

Vedtaget første gang den 29. juni 1941 

Senest ændret på generalforsamlingen den 19. november 2015 

Kenneth Jensen – Per Hanfgarn – Niels Bak 

Mads Nicolaisen – Lars Bo Hansen – Dorthe Foli – Henrik Andersen 

 


