
VEDTÆGTER
FOR

DRONNINGBORG BOLDKLUB

§ 1
Klubbens navn er Dronningborg Boldklub, og den er tilhørende i Randers kommune. Dette navn skal 
anvendes af alle klubbens afdelinger ved konkurrencer. Klubdragten er gul bluse og blå benklæder. Em-
blemet er et skjold i farverne rødt og hvidt, med initialerne DB i guldtryk.

§ 2
Klubbens formål er at dække medlemmernes behov for idrætsaktiviteter samt klubliv i forbindelse med 
disse. Nye idrætsgrene kan optages på programmet, såfremt en enig hovedbestyrelse finder grundlag 
herfor.

§ 3
Klubben har en selvstændig afdeling, såvel økonomisk som sportslig, for hver af de idrætsgrene, den til 
en hver tid har på sit program. Hver afdelings ledelse og arbejde, varetages af en af afdelingernes med-
lemmer, på en generalforsamling, valgt bestyrelse.
Det er bestyrelsen der tegner afdelingen. Afdelingsbestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær, 
samt de fornødne medlemmer til senior- og ungdomsarbejdet. Genvalg kan finde sted.

§ 4
I afdelingerne kan optages såvel aktive som passive medlemmer af begge køn. Et afdelingsmedlem er 
medlem af klubben. Klubbens medlemmer skal i et og alt rette sig efter klubbens love samt de love og 
bestemmelser, der er givet af D.I.F. samt de specialforbund, klubben er medlem af.
Overtræder et medlem en af disse love, kan medlemmet idømmes karantæne i kortere eller længere tid.

Viser et medlem dårlig opførsel eller anden uværdig optræden, kan det ligeledes idømmes karantæne. 
Disse karantæner kan idømmes af afdelingsbestyrelsen. I grove tilfælde, hvor der evt. kan blive tale om 
at ekskludere vedkommende af klubben, skal sagen behandles af hovedbestyrelsen, hvor hele hovedbe-
styrelsen skal være til stede. Sagen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tiden indtil hovedbestyrel-
sesmødet, hvorpå medlemmet har ret til at møde, er medlemmet afskåret fra at udøve sine medlemsret-
tigheder.

§ 5
Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig hovedbestyrelse.



§ 6
Regnskabsåret:
Hovedafdelingens regnskabsår……..  1/1 –  31/12
Håndboldafdelingens regnskabsår….  1/7 –  30/06
Fodboldafdelingens regnskabsår…...  1/1 –  31/12
Old-Boysafdelingens regnskabsår….  1/1 –  31/12
Move Randers´ regnskabsår………... 1/1 –  31/12

§ 7
Afdelingsbestyrelserne fastsætter de respektive afdelingers kontingenter for aktive- og passive medlem-
mer. De aktive medlemmers kontingent opkræves hel-, halvårs eller kvartalsvis forud. Passive medlem-
mers kontingent opkræves helårsvis forud. Kontingentrestance medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 8
Pkt 1. Klubbens ledelse foreståes af en hovedbestyrelse samt en bestyrelse for hver enkelt af klubbens 
idrætsgrene. Hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse repræsenterer klubben og afdelingerne ved de i 
henholdsvis stk. 8 og 9 omtalte arbejdsområder samt overfor medlemmer, kommunale myndigheder, 
unioner og forbund m.m.
Pkt. 2. Hovedbestyrelsen består af en Hovedformand, samt formændene for de respektive afdelinger – 
og evt. andre valgte på hovedafdelingens ordinære generalforsamling. Hovedbestyrelsen kan bestå af op 
til 8 medlemmer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, med udnævnelse af hovedkasserer og sekretær.
Pkt.3. Formændene for de enkelte afdelinger vælges på den ordinære generalforsamling for de enkelte 
afdelinger for 2 år af gangen. Hovedformanden vælges på hovedafdelingens ordinære generalforsamling 
i lige år. Indstilling og valg af evt. øvrige medlemmer sker på hver ordinær generalforsamling, for 2 år ad 
gangen. Genvalg kan finde sted.
Pkt. 4. På Hovedbestyrelsens generalforsamling vælges 1 revisor, der varetager revision af hovedforenin-
gens regnskaber. Dennes funktions tid er 2 år. Genvalg kan finde sted.
Pkt. 5. Udtræder et medlem af hovedbestyrelsen, supplerer afdelingen selv dette medlem. Udtræder 
hovedformanden, hovedkassereren, eller sekretæren i valgperioden, indkaldes snarest til ekstra ordinær 
generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen. Dette valg gælder til næste ordinære general-
forsamling, hvor det afgående medlem ville være på valg.
Pkt. 6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst 
4 medlemmer er til stede, og det dokumenteres at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødet 
og dagsorden for mødet. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sine møderækker..
Pkt. 7. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over klubgeneralforsamlinger, hovedbestyrelsesmøder samt 
andre vigtige møder.
Pkt. 8. Hovedbestyrelsens arbejdsområde er fortsat at udvikle klubben ved at fremme samarbejdet mel-
lem afdelingerne, udbygge samarbejdet med myndighederne, erhvervslivet og borgerne i Dronningborg 
og omegn. Hovedbestyrelsen skal have indsigt med DB-fondene.
Pkt. 9. Afdelingsbestyrelsen træffer beslutninger vedr. afdelingens sportslige arbejde, f.eks. deltagelse 
i turneringer, engagement af trænere, træningsophold, sammenkomster, sponsorer, reklamer, rejser og 
rekvisitter samt om afdelingens administration, herunder fastsættelse af kontingent for såvel aktive som 
passive afdelingsmedlemmer, opkrævning af kontingent, afdelingsregnskab og ansøgning om medlems- 
og lokaletilskud. En afdeling kan vælge at have egne vedtægter, blot de ikke strider mod nærværende 
vedtægters indhold og ånd. Hovedbestyrelsen skal godkende disse vedtægter.
Den enkelte afdeling står selv for optagelse af lån til brug for afdelingens drift. Økonomiske dispositio-
ner ud over afdelingens normale sportslige arbejde, skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. 
I øvrigt gælder bestemmelserne i § 8 stk. 5 og 7 også for afdelingsbestyrelsen som selv fastsætter sin 
dagsorden.
Pkt. 10. Klubben repræsenteres indenfor de forbund og unioner, af hvilke de er medlem, af de pågæl-
dende idrætsgrens formand eller hovedformand eller stedfortrædere for disse.
Pkt. 11. Hovedafdelingens overskud/underskud fordeles efter hovedbestyrelsens beslutning til de enkelte 
afdelinger.

§ 9
Klubgeneralforsamlingen har, med de indskrænkninger som fremgår af denne lov, den højeste myndig-
hed i klubben. Ordinær klub-/afdelingsgeneralforsamling afholdes hvert år i første kvartal, håndboldaf-
delingen dog først i november måned, hvor det reviderede regnskab skal foreligge til godkendelse.



§ 10
Indvarsling til alle generalforsamlinger og meddelelser om dagsorden, skal bekendtgøres i dagspressen 
med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbe-
styrelse eller afdelingsbestyrelse i hænde, senest 8 dage inden generalforsamlingen finder sted. Dagsor-
den for den ordinære generalforsamling er følgende:
1: Valg af dirigent
2: Beretninger
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4: Indkomne forslag
5: Valg
6: Indstillinger
7: Eventuelt
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende  
sagernes behandling og stemmeafgivning. Kun medlemmer af en afdeling, såvel aktive som passive, 
kan deltage i generalforsamlingen. Alle afdelingens medlemmer har ret til at deltage i klubgeneralfor-
samlingen. Stemmeret har medlemmer over 16 år efter 3 måneders medlemskab. Hovedbestyrelsens 
medlemmer har med stemmeret adgang til at deltage i afdelingsgeneralforsamlinger. Alle beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 11
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 8 
dages mellemrum og hvor mindst ¼ af de afgivne stemmer, begge gange er for klubbens opløsning.

§ 12
Hvis en afdeling ophører, tilfalder afdelingens midler, rekvisitter m.m. klubben.

§ 13
Såfremt klubben opløses, tilfalder klubbens midler, rekvisitter m.m. De samvirkende idrætsklubber i 
Randers (SIKR).

Vedtægterne er senest ændret og vedtaget på generalforsamlingen 28.12.2011

Bestyrelsen:

Peter Eriksen
Hovedformand

Kim Blach
Håndboldformand

Rene Bauer
Fodboldformand

Per Knudsen
Oldboysformand

Lisbeth Åstrup
Kasserer

Martin Skov Jensen
Formand Move Randers


