Vedtægter for BOLBRO GIF
§ 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
1. Foreningens navn er Bolbro GIF.
2. Dens hjemsted er Odense kommune.
§ 2 - FORENINGENS FORMÅL
1. at fremme forståelsen for foreningslivet
2. at fremme forståelsen for det idrætslige - fysisk, psykisk og socialt
3. at integrere unge under 25 år i Bolbro GIF
4. at samle interesserede over 25 år i Bolbro GIF
5. at drage omsorg for medlemmerne
6. at højne bredde- og eliteidræt
7. at foreningens faciliteter er lovpligtige. I videst muligt omfang at udvide og udbygge
faciliteterne
8. foreningen drives ikke af kommercielle hensyn med overskud til formål
§ 3 - ORGANISATIONSFORHOLD
Foreningen er tilsluttet: Dansk Håndbold Forbund, Dansk Boldspil Union, Dansk
Badminton Forbund, Dansk Gymnastik Forbund, Dansk Arbejderidrætsforbund, Danmarks
Basketball-Forbund og Dansk Amerikansk Fodbold Forbund alle under Dansk
Idrætsforbund samt DGI.
§ 4 - OPTAGELSE AF MEDLEMMER
1. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der registreres i
foreningen
2. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge
3. Æresmedlemmer udnævnes af Hovedbestyrelsen
4. Æresmedlemmer har fri adgang til alle Bolbro GIFs egne arrangementer
§ 5 - KONTINGENT M.V.
1. Ved indmeldelse i foreningen betales de af afdelingerne fastsatte kontingenter på
tidspunkter, som fastsættes af de enkelte afdelinger.
2. Medlemmer, der ønsker at dyrke flere sportsgrene i foreningen, skal betale
kontingent til de respektive afdelinger.
3. Medlemskabet er bindende i 3 måneder ad gangen
4. Afdelingerne skal til Hovedbestyrelsen indbetale en af denne fastsatte andel af afdelingernes
indtægter
5. Afdelingerne skal til Hovedbestyrelsen indbetale brugerbetaling fastsat af
Hovedbestyrelsen
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§ 6 - UDMELDELSE OG EKSKLUSION
1. Udmeldelse skal ske skriftligt til afdelingsformand eller -kasserer
2. Såfremt et medlem står i restance for 3 måneder, kan vedkommende slettes og kun
optages igen, når afdelingsbestyrelsen efter behandling af sagen går ind herfor.
Indberetning sker til Dansk Idrætsforbund
3. Hovedbestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, hvis opførsel gør dem
uegnet til at være i foreningen.
4. Ved eksklusion afgør Hovedbestyrelsen, om det ekskluderede medlem skal
indbetale en evt. kontingentrestance eller have tilbagebetalt en evt. forudbetaling.
§ 7 - BESTYRELSE
1. Foreningen ledes af en Hovedbestyrelse (HB) på 3 medlemmer. HB er den øverste
daglige myndighed og træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative
spørgsmål. Hovedbestyrelsen kan uddelegere kompetence i både økonomiske og
administrative spørgsmål til afdelingsbestyrelserne. Hovedbestyrelsen er
beslutningsdygtig når to af de tre medlemmer er til stede.
Hovedbestyrelsen består af en formand, en kasserer og en driftsansvarlig med
ansvar for personale og drift af haller og anlæg. Alle medlemmer vælges på
hovedgeneralforsamlingen for to år af gangen. Formanden vælges i ulige år og
kasserer og den driftsansvarlige vælges i lige år.
2. Som rådgiver for Hovedbestyrelsen er der nedsat et Forretningsudvalg (FU)
bestående af:
a) Hovedbestyrelsen, formænd for afdelingerne og 1 repræsentant fra hver
afdelingsbestyrelse. FU indkaldes af HB og mødes efter behov, dog mindst hver
anden måned.
3. Foreningen er opdelt i flg. afdelinger, der hver ledes af en afdelingsbestyrelse med
flg. sammensætning:
a) Badminton: 8 medlemmer, hvoraf 5 vælges på afdelingens generalforsamling De
resterende 3 pladser besættes af de til enhver tid valgte ungdoms- og senior- og
breddeformænd
b) Fodbold: 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges på afdelingens generalforsamling. De
resterende 2 pladser besættes af de til enhver tid valgte ungdoms- og
seniorformænd
c) Gymnastik: 5 medlemmer, der alle vælges på afdelingens generalforsamling
d) Håndbold. 11 medlemmer, hvoraf 8 vælges på afdelingens generalforsamling.
De resterende 3 pladser besættes af de til enhver tid valgte ungdomsdameseniorog
herreseniorformænd
e) Odense Lions BGIF: 7 medlemmer der vælges på afdelingens generalforsamling.
f) Odense Badgers BGIF: 5 medlemmer der vælges på afdelingens
generalforsamling
g) Strategispil: 3 medlemmer der vælges på afdelingens generalforsamling
4. Bygningernes økonomi og daglige drift ledes af Hovedbestyrelsen
5. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne benævnes under ét som styrelser
6. Genvalg kan finde sted
7. Afdelingsformænd kan ikke indvælges i Hovedbestyrelsen
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§ 8 - TEGNINGSRET OG HÆFTELSE
1. Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af Hovedbestyrelsen.
2. Afdelingsbestyrelsen tegnes af Afdelingsformanden overfor afdelingsrelaterede
sportslige organisationer.
3. Ved økonomiske dispositioner forholder det sig for Hovedbestyrelsen således:
a) - De ordinære økonomiske dispositioner inden for det godkendte budget varetages af
Hovedkasseren. HB kan give prokura til en af Bolbro GIF ansat person til at foretage de
ordinære økonomiske dispositioner.
Opstår der behov for ekstraordinære økonomiske dispositioner, der kan påføre Bolbro GIF
hæftelser eller udgifter, der falder uden for det godkendte budget, skal dette skriftligt godkendes
af HB. Er beløbet større end 50.000 kr. skal dispositionerne også godkendes på en
hovedgeneralforsamling.
b) - Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af
hovedgeneralforsamlingen.
c) - Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes på
hovedgeneralforsamlingen.
4. Ved enhver disposition, der kan påføre klubben økonomiske tab forholder det sig
således for afdelingerne:
a) - Der må ikke foretages økonomiske dispositioner af en afdeling i et regnskabsår
før der foreligger et af Hovedbestyrelsen skriftligt godkendt drifts- og
investeringsbudget for regnskabsåret.
b) - Der må ikke indgås aftaler med trænere/instruktører der forpligter afdelingen
med et samlet beløb ud over det i budgettet fastsatte uden Hovedbestyrelsens
skriftlige godkendelse.
c) - Der må ikke indgås sponsoraftaler der på nogen måde kan have økonomisk
forpligtende karakter uden Hovedbestyrelsens skriftlige godkendelse.
d) - Der må ikke indgås købs- eller låneaftaler, samarbejdsaftaler eller andre
økonomiske aftaler med tredjemand der falder uden for budgettet uden
Hovedbestyrelsens skriftlige godkendelse.
§ 9 - ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING
1. Hovedgeneralforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 16. maj og indkaldes
med dagsorden senest en måned før ved opslag i alle afdelinger samt på Bolbro GIF's
hjemmeside.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for
Hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
4. Stemmeret og valgbarhed har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år,
ligeledes har forældre/ værge til børn under 16 år stemmeret og valgbarhed. Fælles
for alle stemmeberettigede er, at der ikke foreligger kontingentrestance. Et medlem
under 16 år udløser en stemme.
5. Alle medlemmer har taleret
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§ 10 - AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER
1. Afdelingernes generalforsamlinger skal være afholdt inden den ordinære
hovedgeneralforsamling
2. Indkaldelse til afdelingernes generalforsamling skal ske senest 1 måned før ved opslag i
afdelingen samt på Bolbro GIF's hjemmeside.
3. Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i
kontingentrestance, har stemmeret, og kan opstilles til bestyrelsen. Forældre/værge
til medlemmer under 16 år, der ikke er i restance, har stemmeret, og kan opstilles til
bestyrelsen. Et medlem under 16 år udløser en stemme.
§ 11 - DAGSORDEN, AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER
De i § 7 nævnte afdelinger afholder generalforsamling for egne medlemmer med
dagsorden, der som minimum skal omfatte flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlægning af afdelingens regnskab
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før)
5. Valg
6. Eventuelt
§ 12 - DAGSORDEN, HOVEDGENERALFORSAMLING
Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling skal som minimum omfatte flg.
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra Hovedbestyrelsen
3. Forelæggelse af regnskaberne fra styrelserne til godkendelse
4. Forelæggelse af budgetter for styrelserne for det igangværende kalenderår til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Valg af Hovedbestyrelsen
7. Eventuelt
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§ 13 - VALG
1. Ved valg under § 12 stk. 5 og 6 vælger Hovedgeneralforsamlingen flg.:
I ulige år:
1. Hovedformand
2. 1 suppleanter til Hovedbestyrelsen
3. 1 revisorsuppleant
I lige år:
1. 1 hovedkasserer
2. 1 driftsansvarlig
3. 1 suppleanter til Hovedbestyrelsen
Alle valg gælder for 2 år - bortset fra suppleanter
2. Ved valg under § 11 stk. 5 vælger afdelingsgeneralforsamlingerne:
I ulige år:
1. Afdelingsformand i badminton, fodbold og Håndbold
2. Afdelingskasserer i gymnastik, Odense Lions BGIF og Odense Badgers
BGIF
3. Medlemmer til bestyrelsen
a) 1 medlem til badminton, basketball, fodbold, gymnastik
b) 3 medlemmer til håndbold
c) 2 medlemmer til badminton
d) 2 medlemmer til Odense Lions BGIF
e) 2 medlemmer til Odense Badgers BGIF
4. Suppleanter til bestyrelsen
I lige år:
1. Afdelingsformand i gymnastik, Odense Lions BGIF og Odense Badgers
BGIF
2. Afdelingskasserer i badminton, håndbold og fodbold
3. Medlemmer til bestyrelsen
a) 2 medlemmer til badminton, fodbold og gymnastik
b) 3 medlemmer til håndbold og badminton
c) 3 medlemmer til Odense Lions BGIF
d) 1 sekretær til Odense Badgers BGIF
§ 14 - KONSTITUERING
1. Senest 10 dage efter afdelingsgeneralforsamlingerne skal Hovedbestyrelsen have
underretning om afdelingernes bestyrelseskonstituering.
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§ 15 - HOVEDGENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.
1. Hovedgeneralforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af nogen
styrelse, til at lede forhandlingerne.
2. Hovedgeneralforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
undtaget ved vedtægtsændringer og foreningens opløsning, hvor det skal vedtages
af mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede.
3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men ethvert stemmeberettiget medlem
kan kræve skriftlig afstemning.
4. Hovedgeneralforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i
Hovedbestyrelsens beslutningsreferat og underskrives af formanden og dirigent.
§ 16 - EKSTRAORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING
1. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af
Hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
skriftlig stiller krav herom til formanden for Hovedbestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal hovedgeneralforsamlingen afholdes senest 1 måned
efter, at begæringen er fremsat overfor formanden med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet.
2. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes på samme måde og med samme
frister som anført i § 9
§ 17 - VEDTÆGTSÆNDRINGER
1. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver hovedgeneralforsamling, når
forslaget er behørigt optaget i dagsordenen, jvf. § 9, stk. 2 og § 16, og når mindst
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
2. Stemmeret og valgbarhed har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år,
ligeledes har forældre/ værge til børn under 16 år stemmeret og valgbarhed. Fælles
for alle stemmeberettigede er, at der ikke foreligger kontingentrestance. Et medlem
under 16 år udløser en stemme.
§ 18 - REGNSKAB OG REVISION
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret
2. Regnskaberne og budgetter fra styrelserne fremlægges på hovedgeneralforsamlingen
3. Revision af regnskaberne fortages af den til enhver tid, af Hovedbestyrelse
udpegede autoriserede revisor.
4. Regnskaberne skal være forsynet med påtegning af den til enhver tid udpegede
autoriserede revisor.
5. Denne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdning.
§ 19 - FORSKELLIGE BESTEMMELSER
1. Idrætsmærkeprøven kan aflægges af alle medlemmer
2. Foreningen kan drive beværtervirksomhed i Odense med ret til udskænkning af
stærke drikke
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§ 20 - OPLØSNING AF FORENINGEN
1. Foreningen kan kun opløses, når det på anden lovligt varslede ekstraordinære
hovedgeneralforsamlinger med højst 4 ugers mellemrum vedtages af mindst 3/4 af
de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
2. Opnås dette ikke, indkaldes der inden yderligere 4 uger til en 3. ekstraordinær
hovedgeneralforsamling, der er beslutningsdygtig med simpelt stemmeflertal.
3. Tilskudsordninger for kommunalt tilskud til børne- og ungdomsforeninger i Odense
Kommune stiller som krav, at evt. overskydende midler skal anvendes til fremme af
foreningsarbejdet for børn og unge i Odense Kommune, eller efter
Hovedgeneralforsamlingens bestemmelser, foreninger el. sammenslutninger, der
har dette til formål.
Vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 11. maj 2017
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