§ 1.

(§ 7. fortsat)

Afdelingens navn er VORUP-FREDERIKSBERG BOLDKLUBS
OLDBOYS AF 1952. Afdelingen efterlever VORUP FB
hovedforenings vedtægter. Afdelingen fører selvstændigt
regnskab, hvorefter bogføring foregår i hovedforeningen
minimum 1 gang årligt til foreningens regnskab.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis
bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis 10 % af de
stemmeberettigede fremsender skriftlig anmodning herom til
formanden og angiver forhandlingsemne. Stemmeret på
generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance. Alle afgørelser på generalforsamlingen
træffes ved simpelt stemmeflertal og sker ved håndsoprækning
medmindre 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

§ 2.
Afdelingens formål er at spille fodbold og deltage i Old Boys
turneringer. At kåre årets spiller og årets leder samt at støtte
VFB´s fodboldafdelinger i det omfang, det er muligt.

§ 8.
Ordinær dagsorden på generalforsamlingen er:

§ 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alle, som er fyldt 30 år, kan optages enten som aktivt eller
passivt medlem. Afdelingens bestyrelse kan beslutte at fravige
aldersbestemmelsen.
§ 4.
Ethvert medlem, som direkte eller indirekte skader VFB Old
Boys eller VFB´s interesser ved upassende optræden eller
handling, kan af bestyrelsen sættes i karantæne og af Vorup
FB´s generalforsamling ekskluderes af afdelingen.
§ 5.
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
§ 6.
Afdelingen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Formand,
kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for
2 år ad gangen som angivet under § 8. Formanden er
automatisk medlem af hovedforeningens bestyrelse.
§ 7.
Generalforsamlingen afholdes i oktober kvartal.
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed og er
beslutningsdygtig, når den er bekendtgjort skriftligt til
afdelingens medlemmer senest 8 dage før afholdelse.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af formand eller kasserer.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleant.
Valg af revisor.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

§ 9.
Bestemmelse om afdelingens opløsning kan kun ske ved en
særlig indvarslet generalforsamling. For opløsning fordres 4/5
majoritet af de mødte medlemmers stemmer. I tilfælde af
opløsning tilfalder eventuel formue Vorup FB´s
fodboldafdelinger.

*******
Disse vedtægter ophæver tidligere vedtægter af 30. september
1952 korrigeret på generalforsamlingen d. 14. oktober 1977 generalforsamlingen d. 4. november 2005 samt
bestyrelsesmøde d. 10. december 2013.
Vorup FB Oldboys generalforsamling 14. november - 2014.

