Vedtægter for Lyngby Boldklubs forældreforening Stiftet d. 17. januar 2013.
Vedtaget af generalforsamlingen 17. januar 2013
§ 1: Foreningens navn er Lyngby Boldklubs forældreforening.
§ 2: Foreningens formål er dels at sikre, at medlemmer under 16 år opnår indflydelse i klubben, dels at
støtte ungdomsarbejdet i Lyngby Boldklub med tilskud til bl.a. fodboldture og arrangementer.
§ 3: Alle forældre, der har børn under 16 år i Lyngby Boldklub, er automatisk medlem af Lyngby Boldklubs
Forældreforening. Der er dog kun et medlemskab pr. barn.
§ 4: Der betales ikke kontingent. Regnskabet løber fra den 1. januar til den 31. december.
§ 5: Den årlige generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, skal holdes inden udgangen af
januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel ved meddelelse på foreningens
hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage, før
generalforsamlingen afholdes.
§ 6: På generalforsamlingen har hvert af de fremmødte medlemmer 1 stemme. Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, såfremt 1/5 af medlemmerne over for
bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske som anført i § 5.
§ 7: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter og kan suppleres efter
behov. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning om det forløbne år 4. Forelæggelse af
revideret regnskab til godkendelse 5. Evt. forslag til behandling 6. Valg af formand/kasserer 7. Valg af
bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor og suppleant 9. Eventuelt
§ 8: Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, og kassereren i lige år,
dog vælges kassereren ved den stiftende generalforsamling for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år
ad gangen Formanden er automatisk medlem af Lyngby Boldklub 1921´s bestyrelse. Valgbare til bestyrelsen
er alle gyldige medlemmer af forældreforeningen.
§ 9: Bestyrelsen leder foreningens arbejde. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, der så vidt muligt
skal repræsentere eller have tilknytning til hver af følgende afdelinger: U5-U9 drenge og piger, U10-U12
drenge, U10-U16 piger, U13-U16 drenge. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
§ 10: Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver,
at ¾ af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. Andre forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal.
§ 11: Forslag om foreningens ophævelse skal vedtages på en generalforsamling med ¾ af de afgivne
stemmer. Denne vedtagelse skal for at være gyldig forelægges en ny generalforsamling inden for 3 uger,
hvor den afgøres ved simpelt stemmeflertal.
§ 12: Hvis foreningen opløses, skal dens midler overdrages til Lyngby Boldklub 1921 til anvendelse i
overensstemmelse med Forældreforeningens formålsparagraf.

