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Vedtægter 
 

§ 1. 
Navn og hjemsted 

Stk. 1. 
VEDTÆGT FOR Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB). 
 
Stk. 2. 
Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. HVB driver sine aktiviteter fra adressen Herregårds-
vej 46, Himmelev, 4000 Roskilde. 
 
 

§ 2. 
Foreningens formål 

 
Klubbens formål er at uddanne og dygtiggøre medlemmer til gode fodboldspillere, både fysisk 
og digitalt via organiserede eSport aktiviteter, og at bibringe dem en sportslig indstilling samt 
at fremme kammeratskab og sammenhold. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv, 
er det tillige klubbens formål, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og 
tage medansvar i klubben og i det lokale samfund. 
. 
 

§ 3. 
Foreningens medlemskab af organisationer m.v. 

Stk. 1 
Klubben er tilsluttet DBU Sjælland og Roskilde Idræts Union, og er underlagt disse sammen-
slutningers love og bestemmelser.  
 
Stk. 2 
Den til en hver tid siddende bestyrelse, kan indgå strategiske samarbejder omkring eliteudvik-
ling af fodboldspillere, med andre fodboldklubber, som et naturligt led i den daglige drift af 
klubben. Strategiske samarbejder skal altid have fokus på at varetage klubbens interesser 
bedst muligt. Bestyrelsen skal hvert år orientere generalforsamlingen om status på strategiske 
samarbejder med andre fodboldklubber, under et særskilt punkt på dagsordenen.   
 

§ 4. 
Trænere og ledere 

 
Stk. 1. 
Bestyrelsen skal sikre at klubben til enhver tid opfylder de gældende regler omkring Børneatte-
ster på alle ledere/trænere m.m. 
 

§ 5. 
Medlemskreds og kontingent 

Stk. 1. 
Som medlem i klubben kan optages en hver, som holder § 2 i agt.  
 

 
Stk. 2. 
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Medlemskontingen-
tet størrelse indstilles af bestyrelsen med baggrund i budgetudarbejdelsen for det kommende 
år.  
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Medlemskontingentet er halvårligt og følger kalenderåret. Medlemskontingentet forfalder på 
særskilt udmeldt dato i perioden 1. februar til 1. april vedrørende 1. halvår, og i perioden 1. 
juli til 1. september for 2. halvår. Anden frekvens kan besluttes, såfremt det af bestyrelsen 
skønnes hensigtsmæssig. Bestyrelsen kan fritage medlemmer for kontingent, når særlige for-
hold taler derfor. 
 
Stk. 3. 
Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer:  
 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den foretages skriftligt til den afdelingsansvarlige eller besty-
relsen med mindst en måneds varsel til et kontingenthalvårs udløb (30/6 og 31/12). Der ydes 
ingen godtgørelse af medlemskontingent, såfremt medlemmet stopper i klubben på andre da-
toer end ovennævnte. Den afdelingsansvarlige har ansvaret for, at der ikke udleveres spiller-
certifikat før et evt. skyldige medlemskontingent er indbetalt. 
 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance og ikke efterkommer påkrav om indbetaling, 
kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Ingen, der er ekskluderet grundet kontingentre-
stance, kan på ny optages som medlem, før vedkommendes gæld til klubben er betalt.  
 
Et medlem som ikke har indbetalt kontingent senest 14 dage efter den fra bestyrelsen givne 
frist, må ikke deltage i turneringskampe før det skyldige beløb er betalt. 
 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 
 
Vedkommende medlem skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at frem-
føre sit forsvar, og spørgsmålet om eksklusion skal afgøres på førstkommende ordinære gene-
ralforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen. 
 
En protest fremsat af et af bestyrelsen ekskluderet medlem har ikke opsættende virkning. Ge-
neralforsamlingens beslutning kræver almindeligt stemmeflertal, og er endelig. 
 

§ 6 
Generalforsamling 

Stk. 1.  
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær general-
forsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig 
indkaldelse til stemmeberettiget medlemmerne, det være sig enten elektronisk (e-mail) eller 
ved postomdelt brev. Endvidere kan indkaldelse ske ved annoncering på klubbens hjemme-
side.  
 
Stk. 2. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. Opdateret dagsorden (hvis nødvendigt, ellers henvises 
blot til den oprindeligt udsendte dagsorden) vedlagt indkomne forslag offentliggøres på klub-
bens hjemmeside 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 3. 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle personer på 16 år, og derover, med særlig tilknyt-
ning til klubben, jf. stk. 4. Stemmeretten er personlig, og kan derfor ikke overdrages ved fuld-
magt, men kræver personligt fremmøde. Brevstemmer eller anden skriftlig tilkendegivelse er 
derfor ikke lovlig stemmeafgivelse på generalforsamlingen. 
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Stk. 4. 
Personer med særlig tilknytning til klubben defineres som følgende: 
 

a) Medlemmer over 16 år der ikke er i kontingentrestance 
b) Registrerede trænere og holdledere i en af klubbens afdelinger 
c) Registrerede afdelingsansvarlige 
d) Registrerede personer med tillidsposter i klubben 

 
Med ”Registrerede” menes, de til enhver tid nævnte personer som er oplistet som træner, 
holdleder, afdelingsansvarlig og bestyrelsesmedlemmer på klubbens officielle hjemmeside: 
www.hvb-fodbold.dk 
 
Stk. 5. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:                                         
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens/formændenes beretning. 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
5. Status på strategiske samarbejder med andre fodboldklubber 
6. Fastsættelse af budget og kontingent  
7. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3. 
8. Godkendelse af bestyrelsens valg af seniorformand, ungdomsformand og børneformand 
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor for 2 år 
10. Indkomne forslag. 
11.  Evt. 
12.  Generalforsamlingen afsluttes 
 
 
Stk. 6. 
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne, og de af den person trufne af-
gørelser skal på forlangende af bare et stemmeberettiget medlem sættes under afstemning. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden – dog skal der på begæring af bare et stemmeberet-
tiget medlem foretages skriftligt valg og afstemning. Generalforsamlingens beslutninger indfø-
res i protokol. 
 
Har generalforsamlingen truffet afgørelse på en sag, kan denne ikke rejses igen på samme ge-
neralforsamling. 
 
Stk. 7. 
Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingen træffer beslutnin-
ger ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 10. I afgørelsen af personspørgsmål, bortset fra 
eksklusion, anvendes simpelt absolut flertal. 
 
Stk. 8. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes 
inden en måned, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom.  
 
Indkaldelse sker på samme måde, som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 

§ 7 
Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. 
Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, hvoraf de 5 vælges på generalforsamlingen, for 2 år 
ad gangen. 
De 3 andre kan være Seniorformand, Ungdomsformand og Børneformand som udvælges af 
Bestyrelsen. 
Desuden vælges på Generalforsamlingen 2 Suppleanter for 2 år ad gangen.   
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Genvalg til ovenstående poster kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter Generalforsamlingen. 
 
 
Stk. 2. 
3 Bestyrelsesmedlemmer samt 1 Suppleant vælges i ulige år. 
 
Stk. 3. 
2 Bestyrelsesmedlemmer samt 1 Suppleant vælges i lige år. 
 
Stk. 4. 
Klubbens daglige ledelse varetages af formanden, forretningsføreren, seniorformanden og 
børneformanden, og de repræsenterer også klubben ud ad til. Forretningsføreren har prokura 
til at varetage klubbens interesser i det daglige arbejde, ligesom forretningsføreren fører kas-
sekladde, regnskab mv. Dog kan overordnede beslutninger ikke træffes uden om bestyrelsen.  
 
Stk. 5.  
Bestyrelsen kan vælge at lade forretningsførerfunktionen eller dele deraf udføre eksternt. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig for at den daglige drift varetages på en sådan måde, at formålspara-
graffen i størst muligt omfang kan efterleves. 
 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalfor-
samlingens beslutninger. 
 
Stk. 6. 
Bestyrelsen har myndighed til at disponere over de økonomiske midler på normal fornuftig 
måde. Den må dog ikke egenhændigt investere i fast ejendom. 
 
Stk. 7. 
Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 
 
Stk. 8. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede - 
heraf skal to af følgende være til stede: formand, seniorformand, børneformand eller forret-
ningsfører. 
 
Stk. 9. 
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald af en enten seniorformanden, 
børneformanden eller forretningsføreren.  
 
Stk. 10. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og foretage de nødvendige fordelinger af ar-
bejdsopgaverne. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at uddelegere arbejde til udvalg eller enkeltpersoner, men det er 
bestyrelsens ansvar, at det uddelegerede arbejde udføres i overensstemmelse med de ret-
ningslinjer bestyrelsen har udstukket. 
 
Stk. 11. 
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutnin-
ger. 
 
Stk. 12. 
Valgbar til bestyrelsen er myndige uberygtede personer, der har en naturlig tilknytning til klub-
ben.  
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Med naturlig tilknytning til klubben menes de i § 6 stk. 4 nævnte personer med særlig tilknyt-
ning til klubben, samt forældre/værger til medlemmer af klubben. Det er dog en forudsætning, 
at medlemmet som forældre/værgen repræsenterer, ikke er i kontingentrestance på tidspunk-
tet for afholdelse af generalforsamlingen.  
 
 

§ 8 
Regnskab og revision  

Stk. 1. 
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 
 
Stk. 2. 
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december. 
 
Stk. 3. 
Bestyrelsen skal sørge for, at revisorerne senest 10 dage før genrealforsamlingens afholdelse 
har driftsregnskabet for det afviklede år med status pr. 31. december i hænde. Driftsregnska-
bet og status bekendtgøres for foreningens medlemmer skriftligt inden generalforsamlingens 
afholdelse.  
 

§ 9 
Tegningsregler 

 
Foreningens tegningsret er den samlede bestyrelse i forening, eller som 2 i forening hvoraf den 
ene skal være formanden i forening med et af følgende bestyrelsesmedlemmer: seniorforman-
den, børneformanden, eller forretningsføreren.  
 
For at kunne varetage den daglige drift af klubben på hensigtsmæssig vis, kan formanden og 
forretningsføreren tegne klubben alene og hver for sig, i forhold som alene vedrører den dag-
lige drift, jf. også § 7 stk. 4. 
 

§ 10 
Vedtægtsændringer 

 
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
 
 

§ 11  
Opløsning 

Stk. 1. 
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamlinger indkaldt med dette for øje, med 
3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget. 
 
 
Stk. 2. 
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: 

1) Stiftelse af ny sportsklub i Himmelev-, Veddelev-, Trekroner-området, som lever op til 
folkeoplysningslovens krav om almennyttige formål.   

2) Alternativt kan overskud/formue/materiel tilgå Roskilde kommune. 
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Datering og underskrift 
 
Således vedtaget på generalforsamling den 27. januar 2016. 
 
Dirigentens navn og underskrift 
Ove Jørgensen 
 
Formandens navn og underskrift 
Carsten Reinholdt 


