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1: Foreningens Navn og hjemsted:  

Foreningens navn er Storvorde Sejlflod Boldklub, forkortet til SSB. Foreningen 

er stiftet d. 6. juni 1940 og dens hjemsted er Aalborg Kommune.  

2: Foreningens formål:  

Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskab til fri idræt.  

3: Medlemskab og organisation:  

Foreningen er medlem af Danmarks-Idrætsforbund DIF, Danske Gymnastik, 
Idrætsforeninger DGI, Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg SIFA og Dansk 

Boldspil Union DBU.  

4: Optagelse af medlemmer:  

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem optages 

enhver, der er amatør i henhold til Danmarks Idrætsforbunds vedtægter og 
amatørbestemmelser, og som ikke har et økonomisk udestående med andre 

idrætsforeninger. Som passiv medlem optages enhver, som ønsker det, 
medmindre ledergruppen skønner at medlemskabet er i uoverensstemmelse 

med foreningens formål og paragraffer.  

Alle der vælges til tillidsposter i SSB og frivillige ledere og trænere optages 

automatisk som medlem af SSB. Medlemskabet ophører ved fratræden fra 

posten.  

Æresmedlemmer af SSB kan udpeges af SSBs ledergruppe.  

Spørgsmål og valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til diskussion på 
generalforsamlingen. Såvel aktive som passive medlemmer er 

stemmeberettigede på SSBs generalforsamlinger, medmindre de står i 

restance i forhold til foreningen.  

Stemmeberettigede er:  

• Alle medlemmer over 16 år  

• Forældre til medlemmer under 16 år, sådan at forstå at forældre, som 

har børn under 16 år, der er medlem af SSB, har én stemme på 

generalforsamlingen uanset antal børn.  

Medlemmer, eller forældre til medlemmer, der er i kontingentrestance, har 

ikke stemmeret.  

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde.  



 

5: Kontingent:  

Hvert år i forbindelse med det kommende års budgetlægning, fastsætter 
afdelingerne sit årlige kontingent, der skal betales forud, i rater af passende 

størrelser. 
Fritagelse for kontingent til afdelingerne samt nedsættelse af kontingent, kan 

meddeles af de respektive afdelingsudvalg, når særlige forhold taler derfor. 

 

 

 

6: Udmeldelse og eksklusion:  

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens 

forretningsfører med mindst 14 dages varsel til d. 1/1 - 1/4 - 1/7 eller d. 1/10 
og det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen. 

Når et aktivt medlem er kommet i kontingent restance for seks måneder, kan 
ledergruppen med 8 dages varsel skriftligt ekskludere vedkommende. Ingen 

der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny, før 

vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 

  

 

 

7: Ordinær generalforsamling:  

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter 

foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den 
ordinære generalforsamling afholdes i Klubhuset hvert år ULTIMO FEBRUAR, og 

der indkaldes med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmesiden og i de 

sociale medier. 
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse/drøftelse, skal 

være ledergruppen i hænde, skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde. 

 

 



 

8: Dagsorden:  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent  
2. Beretning for det forløbne år  

3. Forelæggelse af foreningens regnskab  
4. Forelæggelse og godkendelse af den kommende års regnskab  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Valg af Bestyrelse 

         A. Valg af to medlemmer lige år 

         B. Valg af tre medlemmer ulige år 

7. Valg af 2 kritiske revisorer samt en revisorsuppleant, eller 
registreret revisions firma.  

8. Eventuelt  

 

9: Ekstraordinær generalforsamling:  

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af ledergruppen, 
og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt indgiver 

begæring herom til ledergruppen. I sidstnævnte tilfælde, skal 
generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringens 

fremsendelse, og indkaldelsen skal indeholde oplysninger om det emne, der 
ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes og indkaldes på tilsvarende måde, 

som den ordinære generalforsamling.  

 

 

10: Generalforsamlingens ledelse:  

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af 
ledergruppen, til at lede generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
Dirigenten bestemmer afstemningsproceduren, dog skal der på begæring fra 

en stemmeberettiget, foregå skriftlig afstemning og valg. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat 
af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer. 

Referatet underskrives af dirigenten. 



Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny 

forebringes på samme generalforsamling 

 

11: Foreningens ledelse, tegningsret og hæftelse:  

Foreningen ledelse varetages af ledergruppen. Ledergruppen fastsætter og 

udarbejder funktionsbeskrivelse, i henhold til hvilken der ansættes en 

forretningsfører til at varetage foreningens daglige drift.  

Ledergruppen konstituerer sig selv 

 

Foreningens ledergruppe består af:                                                                                                              

Formand 

Næstformand  

Økonomi ansvarlig  

2 menige medlemmer 

Ledergruppen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstedet.  

I lånesager og andre økonomiske spørgsmål i forhold til penge- og 
realkreditinstitutter tegnes foreningen af den samlede ledergruppe på 5. 

personer 

Ledergruppen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt.  

Foreningens ledelse, udvalg, valgte revisorer og medlemmer hæfter ikke 

personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen 

alene hæfter med den respektive formue.  

Ledergruppen fastsætter selv sin dagsorden og mødefrekvens.  

 

12: Regnskabsår:  

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.  

 

13: Revision:  



På den ordinære generalforsamling vælges 2 (to) kritiske revisorer for et år af 

gangen, ligeledes vælges en suppleant. 

Eller regnskabet revideres af et registreret revisionsfirma. 

  

14: Vedtægtsændringer:  

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 

mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget. Opnås et 

sådan flertal ikke, er forslaget bortfaldet. 

 

 

15: Foreningens opløsning:  

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun foretages på en, i dette 

øjemed, indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og denne er kun 
beslutningsdygtig såfremt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de 
fremmødte medlemmer afgiver stemme for forslaget. 

Den formue der er i behold skal anvendes til idrætslige formål. 

Nærværende vedtægter for Storvorde Sejlflod Boldklub er godkendt på 

generalforsamlingen den 15. februar 2017 

 

 

 Storvorde den 15. februar 2017  

 

 

 (sign.)   (sign.) 

Formand Sten Kristensen                                     Dirigent Lars Peter Frisk 

 


