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Gilleleje Bokseklub´s vedtægter 
 
§1 Klubbens navn er: Gilleleje Bokseklub og klubbens adresse er Idrætsvej 4, 3250 Gilleleje. Klubben er 

endvidere tilsluttet Gilleleje Boldklub. Klubben er stiftet den 20, april 1982.  

 Klubben er medlem af Danmarks Bokse-Union og Danmarks Idræts Forbund, og er som sådan 
underkastet disses love. 

  
§2 Klubben formål er at fremme interessen for en sund, rationel og nobel udvikling af boksesporten. 

 

§3 Som medlem, aktiv eller passiv, kan optages enhver, som opfylder disse vedtægter. Ved indmeldelse 
betales indskud af en størrelsesorden, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

 
§4 Bestyrelsen kan nægte optagelse af personer, ligesom den kan ekskludere medlemmer hvis omdømme 

er af sådan art, at deres medlemskab af klubben skønnes at ville skabe uro i og omkring den. En 

sådan afgørelse kan dog, af den/de pågældende, indankes for den ordinære generalforsamling. 
 

§5 Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. 
 Kontingent for aktive medlemmer skal betales månedsvis forud. Passive medlemmer skal betale 

helårsvis forud.§6  
 Et medlem bliver automatisk ekskluderet af klubben, såfremt vedkommende skylder kontingent udover 

1 måned efter sidste rettidige indbetalingsdato.  

 Ny optagelse efter ekskludering kræver nyt indskud samt betaling af eventuel gammel restance. 
 

§7 Ønsker et medlem at udtræde af klubben, skal dette skriftligt meddeles kassereren. I øvrigt henvises 
til DABU´s love §9 stk. P. 

 

§8 Til opmuntring og fremme af medlemmernes interesse for deres idræt og træning, udloddes trænings-
præmier af en størrelsesorden som bestyrelsen finder passende. 

 
§8.1 Klubben dækker udgifter, for boksere og trænere ved deltagelse i stævner og træningssamlinger, 

efter de retningslinjer der er besluttet af bestyrelsen.   

 
§9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer 

vælges for to (2) år. Formanden og et (1) bestyrelsesmedlem vælges i lige år.  Kasserer og to 
bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.  

 Suppleanter vælges for et år.  
 

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Revisorerne vælges for to år ad gangen, men ikke samme år. 
Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen 

 
Revisorerne skal hvert år i januar måned revidere det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er 

til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.  

Revisorerne kan, til en hver tid, bede om at se regnskabet og kontoudtog og kontantbeholdning. 
  

§10 Bestyrelsen arrangerer stævner, konkurrencer og opvisninger. Bestyrelsen repræsenterer klubben 
udadtil og beslutter hvem der skal repræsentere klubben ved DABU’s møder. 

 
§11 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte han finder det nødvendigt. Formanden leder 

arbejdet inden for klubben og skal holde bestyrelsen underrettet om klubbens aktiviteter m.v. 
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§12 Sekretæren fører klubben forhandlingsprotokol over alle møder og generalforsamlinger. 
 

§13  Kassereren fører kassebog, opkræver kontingent og styrer i det hele taget klubbens pengesager. 

Klubbens kontantbeholdning må ikke overstige kr. 2.000,00.  
Regnskabsåret er d.1. januar – 31. december.  

Kassereren skal, senest den 15. januar, forelægge driftsregnskab for det forgående regnskabsår for 
revisorerne. 

Regnskabet gennemgås efterfølgende på førstekommende bestyrelsesmøde.  

 
Driftsregnskab og status fremlægges på den ordinære genforsamling til godkendelse og skal være 

forsynet med revisorernes påtegning. 
 

Kasseren fører klubbens medlemskartotek. 
  

§14 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. 
 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 

 Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker på klubbens 
opslagstavle, på klubbens hjemmeside, samt på Facebook. 

  

 Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest 1. uge før 
generalforsamlingen. 

  
 Forslag skal optages på dagsordenen og motiveres af forslagsstiller på generalforsamlingen. 

 Stemmeret har alle aktive medlemmer som har betalt kontingent og ikke er i kontingentrestance.  
 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. 

 Ved enhver lovlig indvarslet generalforsamling kan afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.  
 Såfremt mindst 10 % af de fremmødte medlemmer kræver det, skal afstemning være skriftlig. 

  
 For vedtagelse af nye vedlægter eller ændringer i de bestående kræves to tredjedels flertal af de 

afgivne stemmer.  

 
§15 Bestyrelsen – Tegningsret. 

Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller 
næstformanden, er til stede 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved formandens forfald indtræder næstformanden, 

 
§16 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel 

med dagsorden: 

1. Valg af dirigent. ”Dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen” 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt godkendelse af budget for den kommende 
sæson. 

4. Valg til bestyrelsen. 

5. Valg af mindst 2 suppleanter.  
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
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Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 

dage før den ordinære generalforsamling. 

 
§17 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når en tredjedel 

af klubbens medlemmer kræver det. Dette skal begæres skriftligt til formanden og med underskrifter 
fra de medlemmer som begærer den ekstraordinær genrealforsamling 

 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 14 dage efter 

formanden har modtaget anmodning herom. Kun sager, som har givet anledning til den ekstraordinær 
generalforsamling, kan behandles på denne. 

 
§18 Klubben kan ikke opløses så længe mindst 10 medlemmer ønsker den opretholdt. Dog kan opløsning 

kun finde sted efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og 
højst 1 måneds mellemrum. I tilfælde af opløsning skal de frigjorte midler i fuldt omfang overdrages 

Gilleleje Boldklub. 

 
§19 Ethvert medlem er pligtig til at overholde disse vedtægter. 

 
§20 I tilfælde af uforudsete hændelser som ikke er beskrevet i disse vedtægter, har bestyrelsen 

bemyndigelse til at træffe afgørelser under ansvar over for klubbens generalforsamling. 

 
Disse vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling dd.mm.yyyy 
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