VEDTÆGTER
FOR
STØTTEFORENINGEN

RB-VENNER
Stiftet den 20. januar 1970

§1
Foreningens navn er ”RB-Venner” og den har hjemsted i
Roskilde Kommune.
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Roskilde
Boldklub af 1906 (RB) for at højne fodboldspillet, samt at
skaffe foreningens medlemmer adgang til at udøve
idrætslige aktiviteter inden for RB’s rammer. Alle
aktiviteter skal koordineres med RB.
§2
Som medlem kan optages enhver, som forpligter sig til at
betale det af bestyrelsens fastsatte årlige kontingent.
Hvis et medlem er i restance, kan det udelukkes og ikke
optages på ny, før gælden er betalt. Udmeldelse skal ske
skriftligt til foreningens kasserer.
§3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar
kvartal. Der indkaldes med 14 dages varsel via de sociale
medier.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25

medlemmer skriftligt motiverer begæring herom til
foreningen.
Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest otte
dage efter begæringens fremkomst og indvarsles ligeledes
med 14 dages varsel via de sociale medier.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest
otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
Enhver
lovligt
indvarslet
generalforsamling
er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved
afstemning gælder simpel stemmeflerhed, jf. dog § 10.
Stemmeberettigede er alene medlemmer der ikke er i
restance.
§4
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af det
reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
a. Formand for to år (lige år)
b. Kasserer for to år (ulige år)
c. To bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år)
d. Ét bestyrelsesmedlem for to år (ulige år)
e. Op til tre bestyrelsessuppleanter for ét år
f. To revisorer for ét år

g. Én revisorsuppleant for ét år
6. Eventuelt
§5
Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med næstformand
og sekretær samt ét yderligere medlem i.h.t. §4.
Suppleant(er) indtræder ved varigt forfald frem til
førstkommende ordinære generalforsamling. Foreningen
tegnes af formanden og kassereren. Ved økonomiske
dispositioner skal bestyrelsens accept gives forudgående.
§6
Formanden leder i overensstemmelse med vedtægterne og
bestyrelsens beslutninger foreningens virksomhed og
indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det
nødvendigt eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer
er mødt heraf formand eller næstformand. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§7
Kassereren ordner alt vedrørende foreningens regnskab og
fører en fortegnelse over foreningens ejendele samt drager
omsorg for, at foreningens midler indsættes i bank eller
sparekasse eller på specielt oprettede konti.
Beløb kan hæves ved underskrift af formanden eller
kassereren.
Regnskabet
revideres
af
de
på
generalforsamlingen valgte revisorer.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
§8
Sekretæren fører en protokol over alle møder og
generalforsamlinger og fører foreningens korrespondance i
samarbejde med formanden.
Såvel ind- som udgående korrespondance kopieres og
opbevares i foreningens arkiv.
§9
Ethvert medlem der direkte eller indirekte på alvorlig måde
skader foreningen ved upassende optræden eller handling,
kan efter bestyrelsens beslutning udelukkes for et bestemt
tidsrum eller for bestandig.
Bestyrelsens beslutning kan indankes
førstkommende ordinære generalforsamling.

for

den

§ 10
Foreningen kan kun opløses såfremt ¾ af de fremmødte
stemmer derfor på to ekstraordinære generalforsamlinger,
der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst
to måneders mellemrum.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler til
Roskilde Boldklub af 1906.
Ændret på generalforsamling d. 29/3-22.

