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§ l

Foreningens navn er NORDBORG SPORTSFOP~NING.
§ 2

Foreningens formål er .at bev~e, højne og
støtte idrætten og opdrage og bevare en sund
idrætsungdom.

§ 3
Foreningen omfatter for tiden klwn fOdbold,
men det kan ved den årlige generalforsamling
afgøres, om andre idrætsgrene skal dyrkes.

§ 4-

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer9

en sekretær dg 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konsti~lerer sig selv.
Bestyrelsen afgår efter tur hvert andet år.
Dog kan formanden og kassereren ikke være
på valg samme år.
Der vælges hvert år 2 revisorer.
Genvalg til bestyrelsen er tilladt hvert år.
Kassereren modtager alle foreningens indtæg-
ter, udbetaler alle udgifteTne~ Damt fører
en kassebog og en ~edlem~liste.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol
over alle afholdte bestyrelsesmøder og gene-
ralforsamlinger.
De aktive spillere over 15 år vælger et spil-
leudvalg på 2 medlemmer, som dog godt samtidig
kan være medlemmer af bestyrelsen. Alctive spil-.
lare kan dog ikke være medlemmer af spilleud-
valget.



§ 5
Alle aktive medlemmer betaler et månedligt
kontingent på l kr.j som opkræves nf kasse-
reren hver måned.
Passive medlemmer betaler lo kr. årligt.

§ 6

Opto..gesi foreningen kan enhver mand ve Ll.e r
kvinde,' såfremt ikke. særlige forhold taler
herimod.

§ 7
Et medlem, hvis optræden skønnes at skade
foreningen, kan ekskluderes af denne, når
(et vedtages på en generalforsamling. En
forudsætning er det dog, at mindst 2/3 af
de tilstedeværende medlemmer stemmer her-
for.

§ 8
y
J

Udmeldelse af foreningen skal ske skrift-
ligt til kassereren.

§ 9
Ordinær generalforsamling afholdes een
gQng hvert år i juni måned.
Indv2rsling til generalforsamling sker ved
skriftlig meddelelse senest 8 dage før mø-
dets afholdelse, ved hvilket dagsorden m.m ..
bekendtgøres.
Ekstraordinær generalforsC'cmlingk3l1 ind-
vQrsles af formanden og bestyrelsen, eller
når 1/3 af medlemmerne forlanger det
skriftligt med angivelse af gyldig grund.
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Generalforsamlingen er den højeste myndig-
hed og er altid beslutningsdygtig.
Afstemning foretages ved håndsoprækning,
hvis skriftlig afstemning ikke forlanges.
Nye forslag skQl vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer~

§. 10

Hvor lovene i et eller andet opstået
spørgsmål intet foreskriver, træffer be-
styrelsen den fornødne afgørelse.

§ 11
I tilfælde Qf foreningens opløsning til-
falder foreningens formue kulturelle for-
niål. I

o -

J Således ve dtage-t på den stiftende generQl-
forsamling den 2. juni 1953!
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