
Klubbens vedtægter 

 Vedtægter for B73 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er B 1973 (Boldklubben af 1973). Foreningen der har hjemsted i Herlev kommune, er 

stiftet den 8.august 1973. 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til fodboldspillet i trygge omgivelser, 

hvor socialt samvær og respekten for det enkelte medlem vægtes højt. 

Foreningen bør endvidere, sammen med B1973 fitness, medvirke til organisatorisk og økonomisk udvikling 

af aktiviteter, tilbud og etablering af faciliteter, der understøtter foreningernes aktiviteter i Herlev syd, 

herunder eventyrkvarteret, hvor visionen om at blive et naturligt og trygt samlingspunkt for beboere og 

udøvere er det primære formål 

§ 3. Medlemskab 

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er ønsker at spille fodbold. 

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsesarbejde 

og udvalgsarbejde, efter 6 måneders medlemskab af klubben.. 

Bestyrelsen kan udvælge æresmedlemmer efter kriterier fastlagt af Bestyrelsen 

 

§4. Indmeldelse 

Indmeldelse i foreningen foregår via klubbens hjemmeside via elektronisk løsning. For medlemmer under 18 

år foretages denne indmeldelse af forældre eller værge. 

§5. Udmeldelse 

Udmeldelse foretages elektronisk via klubbens hjemmeside. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis 

medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. 

§6. Kontingent 

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent betales pr. 1/3 og 1/7, 

betalingsfrist 14 dage. 

Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer kan ikke deltage i aktiviteter før kontingentet er 

betalt. 

§7. Restance 

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse, samt rykkergebyr. Såfremt kontingentet og 

gebyr ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. 

Samtidig spærres medlemmet via idrætsforbundene. 



Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af den samlede gæld. 

§8. Udelukkelse og eksklusion 

Det påhviler medlemmerne, at overholde klubbens ordensreglement, som er opsat på et tilgængeligt og 

synligt sted i klubhuset. Overholder et medlem ikke ordensreglementet, kan bestyrelsen til enhver tid 

fastsætte eventuelle sanktioner overfor vedkommende. Medlemmerne skal endvidere overholde de love og 

bestemmelser, der bliver dikteret af henholdsvis de organisationer, foreningen er medlem af, samt af statslige 

og kommunale myndigheder. 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer 

sin afgørelse. 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at 

sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver 

simpelt flertal. 

§ 9. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 

afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt l4 år og ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal 

dog have været medlemmer af foreningen i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt 

fremmøde. 

Aktive medlemmer under 14 år har en stemme, som kan forvaltes af den ene forælder. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved ophæng i klubben og ved indkaldelse på 

klubbens hjemmeside, samt ved annoncering i Herlev Bladet, senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Det reviderede regnskab og evt. forslag til behandling ophænges i klubben senest 1 uge før 

generalforsamlingen. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden 

senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

§ 10. Dagsorden for generalforsamling 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte 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 og gebyr. 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af formand for 2 år, vælges på lige år. 

8. Valg af kasserer for 2 år, vælges på ulige år. 

9. Valg af sekretær for 2 år, vælges på lige år. 

10. Valg af næstformand for 2 år, vælges på ulige år. 



11. Valg af HR formand for 2 år, vælges på lige år.  

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Et bestyrelsesmedlem vælges på lige år, det andet på ulige. 

12. 13. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen. 

13. 14. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

14. 15. Evt. 

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved 

simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. 

§17 og §18. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er myndige og har stemmeret - jvf. § 9. 

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil 

modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt et medlemmer forlanger det, foretages 

skriftligt. Der føres en protokol/referat over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen/referatet 

godkendes og underskrives af dirigenten. 

§ 12 Ekstraordinære generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en 

femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske 

herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 

generalforsamling. 

§ 13. Bestyrelsen 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 

nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan 

udpege/ansætte en kontingentkasserer til at bistå kasseren med kontingent-opkrævning. Bestyrelsen udpeger 

hvert år "Årets B-1973". Skriftlige indstillinger til "Årets B-1973" skal være bestyrelsen i hænde senest den 

3. lørdag i december. Prisen uddeles ved næstkommende Pamperfest. Kriteriet for prisen er en ekstraordinær 

indsats for klubben, af arbejds- , ledelsesmæssig, eller sportslig karakter i det forløbne år. 

§ 14. Tegningsret 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens 

medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat. Foreningen tegnes af formanden. Ved 

økonomiske dispositioner over kr. 20.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, 

salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 

§ 15. Formueforvaltning 

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om placering af foreningens likvide formue samt håndtering og 

størrelsen af kontantbeholdning for såvel foreningens kasserer samt indtægter ved barsalg. 

§ 16. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 14. januar afgive driftsregnskab for det 

foregående år og status pr. 31. december til revisoren. 



Driftsregnskab og status forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet 

med revisorens påtegning og underskrift. 

§ 17. Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant - jvf. §10. 

Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er 

tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en 

påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§ 18. Vedtægtsændringer 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, ved simpelt flertal. 

§ 19 Hovedforeningen B1973 

Boldklubben starter i 2011 en fitnessafdeling op. For at sikre et fællesskab i den fælles forening, men med en 

selvstændig dagligdag inden for de to sportsgrene, samt en selvstændig økonomi i de to afdelinger, etableres 

der en fælles overbygning kaldet: Hovedforeningen B73. 

Hovedforeningen er hjemhørende i Herlev Kommune. 

Hovedforeningen har ingen aktiviteter, men en koordinerende og økonomisk rolle de to afdelinger i mellem. 

Brugs- og driftsaftale med Herlev kommune 

Boldklubben af 1973 har brugsretten og driftsaftale med Herlev kommune vedr. omklædnings- og 

fitnessbygningen med omkringliggende arealer. Boldklubben af 1973 ejer øvrige bygninger på grunden. 

Overordnede formål for hovedforeningen 

Hovedforeningens formål er at arbejde for, at flere af Herlevs børn, voksne og ældre opnår glæde og socialt 

samvær ved at spille fodbold og dyrke motion hele livet igennem. 

Hovedforeningens ledelse 

Hovedforeningen opgaver udføres af 6 personer, som udpeges af de to bestyrelser blandt deres 

bestyrelsesmedlemmer. 

Boldklubben af 1973 udpeger 4 medlemmer. 

B73 Fitness udpeger 2 medlemmer. 

Der kan godt være personsammenfald. 

Medlemmerne konstituerer sig med formand og næstformand. 

 

Hovedafdelingen 

- fastlægger afdelingernes brug og fordeling af lokaler samt den fælles drift af bygninger og terræn, samt 

koordinerer aftaler vedr. rengøring, vedligeholdelse mv. Det er kun B1973 fodbold, som kan indgå aftaler 

med tredje part vedr. rengøring, vedligeholdelse mv. 

- fordeler udgifter, der er knyttet til drift og vedligeholdelse af de to afdelinger 

- fordeler indtægter fra fælles drift mv. 



- koordinerer alle tiltag herunder fælles aktiviteter og tiltag i forhold til kommunen, borgerne, institutioner, 

organisationer m.fl. 

- fastlægger evt. rabat på kontingent, hvis man er medlem af begge afdelinger. 

- fastlægger omfang og udseende på klubbens spotstøj samt indkøb af dette til medlemmer, trænere og 

ledere. 

- fastlægger klubbens fælles uddannelsespolitik for trænere og ledere samt fælles personalepolitik i forhold 

frynsegoder for trænere og ledere  
 

- koordinere rekruttering af frivillige til gavn for begge foreninger. 

Hovedforeningen fastlægger selv sin forretningsorden. 

Økonomi 

De udlæg, som Boldklubben af 1973 har, og de lån som Boldklubben af 1973 optager i forbindelse med 

etablering af B73 Fitness, tilbagebetales af B73 Fitness, når der er etableret økonomisk råderum, som 

muliggør afdrag på udlæg og lån. Udlån kan forrentes med en rente, der svarer til indlån på fast binding. 

Medlemmer af de to afdelinger betaler særskilt kontingent i de to afdelinger. 

Så længe der er plads til flere medlemmer i fitnessafdelingen, kan fodboldafdelingen forsøgsmæssig indgå 

sponsorater, hvor navngivne personer i virksomheden har adgang til fitness. Disse ekstra medlemmer 

beregnes at have en fremmødeværdi på 20% af normalkontingentet, dette beløb tilgår fitnessafdelingen. 

Senest efter 5 år indgås i hovedafdelingen en revision af dette afsnit, så fitnessafdelingen dækkes økonomisk 

ind i forhold til sponsorpersonernes fremmøde i fitnesscenteret. 

Opløsning 

Hovedforeningen kan opløses, hvis begge afdelinger tilslutter sig dette på deres generalforsamlinger. 

Ændring af denne paragraf 

Denne paragraf kan kun ændres, hvis begge afdelinger tilslutter sig dette på deres generalforsamlinger. 

§ 20. Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra-ordinær 

generalforsamling. til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer er for forslaget, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 

forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 

ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket 

antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, der skal ske med foreningens formue, 

herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 

foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Herlev, primært om 

muligt inden for handicapidræt. 

Vedtaget på generalforsamling den 27. januar 2000, rev. 30. januar 2003, rev. 25. januar 2007, 29. januar 

2009, 25. januar 2011, 31. januar 2012, 30. januar 2014 og 26 februar 2015, 18. juni 2020. 

 


