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§ l-
Efter sammenslutningen af Nordborg Idrætsforening og Havnbjerg
Idrætsforenings fodboldafdeling, fortsætter disse under navnet
Nord-Als Boldklub - N.B. HjemmehØrende under Nordborg Kommune.
Indtil 31.03.70 Havnbjerg. Nordborg Kommuner.

§ 2.
Foreningens formål er at samle og oplære unge i fodboldspil.
Foreningen er medlem af S.I. 'og af J.B.U. under D.B.U ..

§ 3.
Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Medlem kan en-
hver blive, når vedkommende henvender sig til bestyrelsen og
medlemskab til tidligere idrætsforeninger er fundet i orden.
Medlemmer udøve r, idrætten på eget' ansvar.

§ 4.
Old-Boys er en selvstændig afdeling i foreningen, har deres egen
3 mands bestyrelse og er selvstændig i alle spørgsmål vedrØrende
Old-Boys, kØrer økonomisk selvstændigt, men svarer 10% af års-
kontingentet til Nord-Als Boldklub, dette skal indbetales inden
generalforsamlingen.

§ 5.
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der re-
præsenterer foreningen i alle forhold over for andre organisationer
og offentlig myndighed. Bestyrelsen består af formand og kasserer,
samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Dog skal formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. For-
manden for Old-Boys, spilleudvalg og ungdomsudvalg + en repr~-
sentant fra damerne kan efter behov deltage i bestyrelsesmØderne
og indtræder da med samme" status som de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer. Formanden og l bestyrelsesmedlem, en suppleant, en revi-
sor, ~n revisorsuppleant vælges på lige årstal. Kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer, en suppleant, en revisor på ulige årstal.
Valgperiode 2 år.

§ 5a.
Spilleudvalg består af fra 3 til 5 mand. Udvalgsformanden vælges på
generalforsamlingen. Øvrige medlemmer vælges på spillernØde umiddel-
bart efter generalforsamlingen. Spilleudvalget fØrer forhandlingspro-
tokol og aflægger beretning på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen tilsender udvalget en ajourført spillerliste og kun
disse spillere må anvendes ved holdsætning.

§ Sb.
Ungdomsudvalget består af formand, sekretær, trænere og ledere
for ungdomsudvalget. Ungdomsudvalget kan supplere sig selv.
Formand og sekretær vælges af den årlige generalforsamling
for en periode på l år. Ungdomsudvalget fØrer forhandlingsproto-
kol og aflægger beretning på den årlige generalforsamling.

§ 6.
Generalforsamlingen har den hØjeste myndighed i alle foreningens
anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel
ved annoncering, samt opslag i foreningens kasser. Forslag der
Ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 x 24
timer fØr generalforsamlingen. Stemmeret kan kun u~Øves ved
personligt fremmØde, stemmeret har alle aktive over 16 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret. Generalforsamlingen vælger

sin dirigent der leder forhandlingerne og bestemmer fremgangs-
måden ved afstemning, undtagen for valg af bestyrelse der altid
er skriftlig. Almindeligt stemmeflertal·er afgØrende for alle
på generalforsamlingen behandlede sager, med undtagelse af lov-
ændring, som kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes
af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 stemmeberettigede med-
lemmer skriftligt forlanger det og mindst 4 dage fØr skrift-
ligt indsender den ønskede dagsorden. Varsling som ordinær
generalforsamling.

§ 8.
Generalforsamling afholdes i sidste halvdel af januar måned
hvert ar med følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent.
2. Protokol.
3. Formandens beretning.
~. Ungdoffisudv.(formandens beretning)5. Spilleudv.(formandens beretning)
6. Regnskab og status.7. Indkomne forslag.
8. Valg af ungdocsledere og spilleudv.formand.
9. Valg iflg. lovene.

10. Eventuelt.

§ 9
rnd skud og kontingentstØrrelse bestemmes af generalforsamlingen
efter indstilling fra bestyrelsen. Udmeldelse skal ske til kas-
sereren, og kontingentet skal betales for det 1/2 år i hvilket
udmeldelsen sker. Kontingentet opkræves for alle på giro. Kon-
tingentet opkræves naivårligt og forfalder til betaling, hver
l. januar og hver l. juli. Restance udover 30 dage medfØrer
slettelse af foreningen og genoptagelse kan kun finde sted,
såfremt restancen betales. Når særlige forhold taler derfor,
kan bestyrelsen fritage et medlem helt eller delvis for kontingent

§ 10.
Kassereren besør~er alle ind-og udbetalineer. Kassebeholdnin6en
skal inds~ttes p~ ~onto i offentlig pengeinstitut i :orenin5e~s'
navn. På foreningens ~onto kan der ikke hæves over 1.000,00 ~r.
uden formandens og kassererens underskrift. Revisorerne 5enne~-
går regnskaberne og påser, at alle udgiftsposterne er gjort ~yl-
dige ved fornøden underskrift. Regnskabet følger kalenderåret.
Status oplæses til generalforsa~lingen. Revisorernes besærk~~ng-
er til regnskabet fremlægges samtidig ~ed regnskabet på gene~al-
forsamlingen. "

§ 11.
Ingen spiller må i turneringen spille fodbold for anden forening
(firmaturneringer og lignende kampe) uden bestyrelsens tilladelse.

§ 12.
Ethvert medlem der direkte eller indirekte, enten ved personlig
handling eller optræden, skader foreningens interesser, kan af ~e-
styrelsen sættes i karantæne eller groveste tilfælde ekskludere s ,
dog fØrst efter at vedkommende har haft lejlighed til at fremfØre
sit torsvar. Utilbørlig behandling af foreningens ejendele med-
fØrer erstatningskrav efter bestyrelsens skØn.



§ 13.
Bestemmelse om foreningens oplØsning kan kun ske på en ekstraor-
dinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves,
at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer
er til stede og til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3
af stemmerne.
I tilfælde af foreningens oplØsning, tages der på generalforsamling-
en (ved simpelt flertal) bestemmelse om salg af foreningens ejen-
dele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af eventuel formue.


