
 
 

Vedtægter for FC Bella 
 
 
 
§ 1 Navn, hjemsted og stiftelsesår 
 
Stk. 1 Foreningens navn er FC Bella. Foreningen der har hjemsted i Gladsaxe Kommune, er 

stiftet den 31. Januar 1994.  
 
 
§ 2 Formål  
 
Stk. 1 Foreningens formål er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til fodboldspil, 

og hvor socialt samvær og gensidig respekt vægtes højt.  
 
Foreningen kan herudover medvirke til, at fremme og tilbyde andre former for idræt i 
klubbens regi. 

 
Stk. 2 Formålet opnås ved at medlemmerne tilbydes deltagelse i træning, stævner og 

turneringer. Ud over de idrætslige aktiviteter, tilbydes medlemmerne andre fælles 
aktiviteter for at styrke det sociale sammenhold i foreningen. 

 
 
§ 3 Medlemskab, indmeldelse og udmeldelse 
 
Stk. 1 Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Indmeldelse sker online via 

foreningens hjemmeside.  
 
Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til formand, kasserer eller via foreningens hjemmeside. 

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk 
mellemværende med foreningen. 

 
Stk. 3 Alle, der vil respektere foreningens formål og vedtægter, kan optages som medlem. 
 
 
§ 4 Udelukkelse, karantæne og eksklusion 
 
Stk. 1 Et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter eller øvrige regler, kan ude-

lukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Pligten til at betale kontingent ophører 
ikke i udelukkelsesperioden. Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte eventuelle 
sanktioner overfor et medlem, som ikke overholder gældende regler. 

 
Stk. 2 Er et medlem i restance i mere end 3 måneder, kan bestyrelsen idømme vedkommende 

karantæne. 
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Stk. 3 Et medlem, hvis opførsel trods udelukkelse ikke er ændret, kan idømmes karantæne. 
Medlemmet orienteres skriftligt om bestyrelses holdning og kan indkaldes til møde, 
hvor medlemmet får lejlighed til at fremlægge sit syn på sagen sagen. Efter bestyrelsens 
beslutning orienteres medlemmet skriftligt. 

 
Stk. 4 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel 

direkte strider mod foreningens vedtægter og gældende regler/værdier. Ved eksklusion 
skal sagen, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, fremsættes på førstkommende 
generalforsamling som et selvstændigt punkt på dagsordenen. En generalforsamlings 
afgørelse af en eksklusion kræver simpelt flertal. 

 
 
§ 5 Kontingent 
 
Stk. 1 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære general-

forsamling. Kontingent betales 1/5 og 1/11. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsformen. 
Medlemmer kan ikke deltage i aktiviteter før kontingentet er betalt. 

 
 
§ 6 Regnskabsår 
 
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab forelægges på den 

ordinære generalforsamling. 
 
 
§ 7 Den daglige ledelse 
 
Stk. 1 Den daglige ledelse varetages af formanden. 
 
Stk. 2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således: 
 
 Formand, der vælges i ulige år 
 Kasserer, der vælges i lige år 
 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i ulige år 
 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i ulige år 
 1 bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år. 
 
 Bestyrelsen kan efter generalforsamlingen konstituere sig med evt. næstformand. 
 
Stk. 3 Der foretages på generalforsamlingen valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges 

for en 1-årig periode. Suppleanter er aktive i bestyrelsen, men har dog ikke stemmeret 
til bestyrelsesmøder. 

 
Stk. 4 Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder en af 

suppleanterne, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3 ud af 5 medlemmer er tilstede, herunder 

både formand eller kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 6 Der føres referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling.  
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Stk. 7 Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne. 
 
Stk. 8 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til andre end medlemmer og kan nedsætte 

arbejdsgrupper/udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
 
 
§ 8 Tegningsregler 
 
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden. 
 
Stk. 2 Foreningen kan kun optage lån eller andre gældsforpligtelser efter forudgående vedta-

gelse på en generalforsamling. 
 
 
§ 9 Generalforsamling 
 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
 
Stk. 2 Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang.  
 
Stk. 3 Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer. 
 
Stk. 4 Alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på 

generalforsamlingen. Aktive medlemmer under 15 år har én stemme, som kan forvaltes 
af den ene forælder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 
Stk. 5 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen sker via 

foreningen hjemmeside og evt. foreningens sociale medier. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 

 
Stk. 6 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen iht. § 7, stk. 2 og 3. 
7. Eventuelt. 

 
Stk. 7   Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til 

  formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det. 
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Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst 1/3 af foreningens 
aktive medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af 
dagsorden. 

 
 
§ 11 Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1 Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før general-

forsamlingens afholdelse på samme måde som indkaldelse til generalforsamling foregår, 
jf. § 9. 

 
 
 
§ 12 Opløsning 
 
Stk. 1 Foreningen kan opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal 

på 4/5 af de afgivne stemmer. 
 
Stk. 2 Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen og 

skal i forvejen udsendes som anført i § 9 om indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 
Stk. 3 I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen nærmere beslutning om, hvad der 

skal ske med foreningens midler og aktiver, dog skal midlerne tilfalde et almennyttigt 
formål. 

 
Stk. 4 Foreningens formue indsættes på bank/giro. 
 
 
 
 
Vedtægterne er senest revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 30. juli 2001. 
 
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 21. Marts 2016 
 


