Love og bestemmelser
for
Ryslinge
Boldklubs Venner

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ryslinge Boldklubs Venner (RBV).
Foreningens hjemsted er Ryslinge.

§2 Formål
Foreningens formål er fortrinsvis, at støtte Ryslinge Boldklubs ungdomsafdeling såvel
moralsk som økonomisk, for derigennem at ophjælpe fodboldspillet i Ryslinge .

§3 Medlemmer
Stk. 1) Ethvert medlem af Ryslinge Boldklub over 16 år, som har betalt kontingent, er
medlemmer af foreningen.
Stk.2) Enhver over 16 år, som ikke er omfattet af stk.1 og som ønsker at støtte
foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.
Stk. 3) Udmeldelse kan ske med tre måneders varsel til 1. januar.

§4 Kontingent
Stk. 1) Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves en gang
om året.
Stk. 2) Medlemmerne har ingen økonomisk forpligtelse ud over medlemsbidraget.
Stk. 3) Medlemmer omfattet af § 3 stk. 1 betaler ikke kontingent jf. §4 stk. 1.

§5 Bestyrelse
Stk. 1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en
bestyrelse til at lede foreningen.
Stk. 2) Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for
2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår henholdsvis 1 eller 2 medlemmer.
Stk. 3) Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer og eventuelt
sekretær såfremt bestyrelsen består af 5 medlemmer
Stk. 4) Bestyrelsen administrerer foreningens anliggende og bestemmer til hvilke
formål og med hvilke midler der kan ydes støtte til Ryslinge Boldklub. Ansøgning om
støtte fremlægges skriftligt for bestyrelsen.
Stk. 5) Bestyrelsen afholder møde når det gøres nødvendigt, og er beslutningsdygtig
når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Der føres protokol over møderne, hvorefter samtlige bestyrelsesmedlemmer
underskriver mødereferatet.

§6 Generalforsamlingen
Stk. 1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.
Stk. 2) Ordinær generalforsamling indvarsles ved annoncering lokalt, ved brug af
alment annerkendte informationssystemer med 14 dages varsel. Bekendtgørelsen skal
indeholde tid og sted. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage
før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 3) Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
5. Valg af revisor samt suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Stk. 4) Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestemmelse af bestyrelsen,
eller på skriftlig begæring af mindst 25 % af medlemmerne.

§7 Regnskab
Stk. 1) Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet føres
af den af bestyrelsen konstituerede kasserer og revideres af to valgte revisorer.
Stk. 2) Revisorer og revisorsuppleanter vælges af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, således at der skiftevis afgår en revisor og en revisorsuppleant. Første gang
ved lodtrækning.
Stk. 3) Den samlede bestyrelse er ansvarlig for foreningens midler.

§8 Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer og ikrafttrædelsestidspunkt kan kun ske på generalforsamlingen.
§9 Ophævelse af foreningen
Stk. 1) Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3
af foreningens medlemmer er til stede. Vedtagelse fordrer mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.
Vedtages forslaget skal det fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling, der
indkaldes i løbet af 60 dage (jf. §6 stk.4), hvor endelig vedtagelse kan ske med simpelt
flertal.
Stk. 2) Ved foreningens opløsning tilfalder den eventuelle formue Ryslinge Boldklub.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. januar 1995
Ændret på generalforsamlingen den 23. februar 2017

