
 

 

 

 

 

             BOLDERSLEV-VOLLERUP UNGDOMSFORENING 

 

 

                              Vedtægter for Bolderslev-Vollerup Ungdomsforening                               

                                --------------------------------------------------------------                              

 

              

              § 1 – NAVN 

              Foreningens navn er Bolderslev-Vollerup Ungdomsforening. 

              Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune.. 

 

              § 2 – FORMÅL 

              Foreningens formål er at fremme det frie folkelige ungdomsarbejde. 

              Dette søges nået gennem folkelig og kristelig oplysning, gymnastik, idræt og andet 

              kulturelt nationalt arbejde. 

 

              § 3 – TILHØRSFORHOLD 

              Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Sønderjylland (DGI 

              Sønderjylland) og dermed tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), 

              samt Dansk Idræts-Forbund og dermed undergivet disse organisationers love. 

 

              § 4 – MEDLEMMER 

              Som medlem optages enhver, der vil indordne sig under foreningens vedtægter. 

              Der optages såvel aktive som passive medlemmer, der har stemmeret og kan indvælges 

              i bestyrelsen, kontaktudvalget eller aktivitetsudvalgene. 

 

              § 5 – EKSKLUSION 

              Bestyrelsen kan – efter indstilling fra kontaktudvalget – udelukke medlemmer, når den 

              finder anledning til det. Udelukkelse af et medlem kan af pågældende kræves forelagt på 

              den følgende generalforsamling. 

 

              § 6 – KONTINGENT 

              Det årlige passive medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, medens aktivitets- 

              kontingent fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra det enkelte aktivitetsudvalg. 

              Kontingentrestance udover 3 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen. 

 

              § 7 – LEDELSE/BESTYRELSE 

              Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. 

              Bestyrelsen består af foreningsformanden, foreningsnæstformanden og foreningskassereren 

              (forretningsfører). 

              Bestyrelsen træffer afgørelser i alle anliggender, der vedrører foreningen, efter indstilling 

              fra kontaktudvalget. 

              Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. 

 

               Foreningsformanden fører tilsyn med de enkelte aktivitetsudvalg og kan igangsætte 

               aktiviteter såvel som påtale uregelmæssigheder i aktivitetsudvalgenes virke. 

               Foreningsnæstformanden fungerer som stedfortræder for formanden og som sekretær 

               for bestyrelse og kontaktudvalg. 

               Foreningskassereren (forretningsføreren) fører foreningens bogholderi og udarbejder efter behov 

               periodevise oversigter, samt udarbejder hvert år regnskab over foreningens indtægter og udgifter                             

              og forelægger det for revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 



 

              Bestyrelsen holder møder efter behov. 

              Foreningsformanden indkalder til møderne og udarbejder dagsorden. 

              Bestyrelsen råder over anvendelsen af foreningens økonomiske midler i overensstemmelse 

              med formålsparagraffen og under ansvar overfor generalforsamlingen. 

              Der føres protokol over bestyrelsens møder. 

 

              § 8 – UDVALGENE 

              Kontaktudvalget består af foreningsformanden, foreningsnæstformanden, forenings- 

              kassereren (forretningsføreren) og formændene for aktivitetsudvalgene. 

              Udvalgets formand er foreningsformanden og foreningsnæstformanden er udvalgets 

              sekretær. 

              Kontaktudvalget indkalder til møde efter behov, men afholder dog møde mindst én  

              gang i kvartalet. 

 

              Kontaktudvalget kan afgive udtalelser og stille forslag til bestyrelsen om alle forhold, 

              der vedrører foreningen. 

              Kontaktudvalget skal afgive erklæring i alle sager vedrørende foreningen, der  

              forelægges af bestyrelsen. 

              Kontaktudvalget skal høres i alle sager, der vedrører aktivitetsudvalgenes daglige  

              Virke og orienteres om bestyrelsens øvrige arbejde. 

 

              Den daglige ledelse af BVU’s aktiviteter varetages af følgende aktivitetsudvalg: 

 

               Badmintonudvalg 

 Bolderslev Løb og Motion 

 Gymnastikudvalg 

 Håndboldudvalg 

 Idræt for alle 

 Tennisudvalg 

 Volleyball 

                             

                Endvidere kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af forskellige opgaver 

                som f.eks. halbal, markedsfest, sponsorvirksomhed og PR-virksomhed. 

 

                 Hvert aktivitetsudvalg består af 1 udvalgsformand og 2 udvalgsmedlemmer, som  

                 vælges på den årlige generalforsamling. 

                 Udvalgene kan yderligere suppleres med medlemmer efter behov. Disse medlemmer 

                 udpeges af aktivitetsudvalget. 

 

                 Aktivitetsudvalgene træffer alle ordinære afgørelser, der vedrører den daglige                      

                 virksomhed inden for det af bestyrelsen godkendte budget, medens ekstraordinære 

                 afgørelser, der ikke er omfattet af det godkendte budget, træffes af bestyrelsen. 

                

                 Hvert aktivitetsudvalg fører protokol, medlemslister og drager omsorg for opkrævning 

                 af kontingent og orienterer bestyrelsen om udvalgets aktiviteter og beslutninger. 

 

                 § 9 – GENERALFORSAMLING 

                 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

                 Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 

                 14 dages varsel ved den sædvanlige form for bekendtgørelse til medlemmerne. 

                 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 



                 senest 8 dage før dennes afholdelse og skal være fremsat skriftligt. 

 

                Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

01) Valg af dirigent 

02)  Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

03)  Aflæggelse af beretninger 

04)  Forelæggelse af det reviderede regnskab og status pr. 31.12. 

05)  Orientering af det kommende års budget. 

06)  Behandling af indkomne forslag. 

07)  Fastsættelse af passiv-kontingent til foreningen. 

08)  Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

 Foreningsformanden går på lige årstal 

 Foreningsnæstformanden og foreningskassereren afgår på ulige årstal. 

 Genvalg kan finde sted. 

 Valg af medlemmerne til aktivitetsudvalgene efter den i § 8 nævnte 

 rækkefølge.  

 Der afgår i hvert udvalg skiftevis et og to medlemmer hvert år 

første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. 

09)  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

10)  Valg af 2 revisorer. 

11)  Valg af 1 revisorsuppleant. 

12)  Eventuelt. 

 

                  Foreningsnæstformanden er sekretær og udfærdiger referat af generalforsamlingens 

                  forhandlinger og beslutninger. 

 

                  Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette foretages. 

                  Stemmeret har kun medlemmer med gyldigt medlemskort, og man skal være 

                  personligt til stede på generalforsamlingen og være fyldt 15 år. 

 

                  Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at modtage valg, dog er ingen pligtig 

                  til at modtage genvalg før 2 år efter, at vedkommendes funktionsperiode som 

                  bestyrelsesmedlem er udløbet.  

                   

                  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når: 

1. Bestyrelsen finder anledning hertil 

2. Mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer anmoder  

skriftligt herom. 

                

                   Nødvendige suppleanter til aktivitetsudvalgene udpeges af de respektive udvalg. 

                   Aktivitetsudvalgene konstituerer sig hvert år med en formand senest 8 dage  

                   efter generalforsamlingen. 

 

                   § 10 – HÆFTELSE 

                   Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt 

                   for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med 

                   dens respektive formue. 

                   Foreningens medlemmer har på ingen måde økonomiske forpligtigelser overfor 

                   foreningen udover kontingentforpligtelsen, og har ikke krav på nogen del af foreningens 

                   formue eller udbytte af nogen art. 

 

                   §11 – VEDTÆGTSÆNDRINGER 



                   Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af de på generalfor- 

                   samlingen fremmødte personer. 

 

                   § 12 – OPLØSNING 

                   Til foreningens opløsning kræves et flertal på 3/4 af de på generalforsamlingen 

                    fremmødte medlemmer, og opløsningen skal godkendes på to hinanden følgende 

                    generalforsamlinger med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum. 

                    Såfremt foreningen opløses, overføres foreningens aktiver til en anden idræts- 

                    forening i Bolderslev, såfremt en sådan ikke findes, tilfalder aktiverne 

                    ungdomsarbejdet i Bjolderup Kirkesogn. 

 

                    § 13 – VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN 

                    Disse vedtægter ophæver alle tidligere vedtægter og træder i kraft med øjeblikkelig 

                    virkning den 7. april 1967. 

 

                    Ændret på generalforsamlingen den 14. december 1973. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 6. november 1974. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 23. april 1979. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 1. juli 1988. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 17. april 1989. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 30. april 1990. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 18. februar 1991. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 3. februar 1992. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 22. februar 1993. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 24. februar 1999. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 28. februar 2007. 

                    Ændret på generalforsamlingen den 26. februar 2009.                                      

                    Ændret på generalforsamlingen den 27. februar 2012 

                    Ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2013 
 


