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Vedtægter 

 

§ 1 
Navn 

Klubbens navn er ”Boldklubben POSTEN Odense”. 
Klubben er stiftet den 2. Maj 1942. 
Klubben er hjemmehørende i Odense Kommune. 
 

§ 2 
Formål 

Klubbens formål er at give alle aldersgrupper mulighed 
for, samt fremme det kammeratlige samvær i deres 
fritid, ved aktiv sport, ved fester og andre 
sammenkomster. 
Klubben er upolitisk. 
 

§ 3 
Optagelse og Æresmedlemskab 

Optagelse 
 
Alle medlemmer registreres på en medlemsliste. Som 
medlem optages enhver, der ønsker det. 
 
Medlemskabet skal som minimum have en varighed af 2 
kvartaler. 
 
Æresmedlemskab 
 
Kriterier for udnævnelse og optagelse som 
æresmedlemskab af Boldklubben Posten Odense. Se love 
for Boldklubben Posten Odense bilag 1 
 

§ 4 
Regnskab 

Klubbens regnskab følger kalenderåret. 
 

§ 5 
Kontingent 

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den 
ordinære generalforsamling. Kontingent betales 
halvårligt. 
1.halvår dækkende februar – juli, opkrævning udsendes 
1. marts, betalingsfrist 15. marts. 

2.halvår dækkende august - januar. Udsendes 1. august, 
betalingsfrist 15. august. Alle medlemmer skal være 
tilmeldt automatisk kontingentbetaling via betalingslink. 
Rykker udsendes pr. mail eller via sociale medier. 1. 
rykker udsendes 15 dage efter sidste betalingsfrist. 2. 
rykker udsendes 30 dage efter sidste betalingsfrist. Så 
fremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 7 
dage efter modtagelse af 2. rykker vil han/hun 
automatisk blive slettet som medlem uden yderligere 
varsel, og (hvis det er en fodboldspiller) spillercertifikatet 
vil blive låst frem til det skyldige beløb er blevet betalt. 
 

§ 6 
Udmeldelse 

Lovlig udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail eller via 
sociale medier og er gældende fra og med den 
efterfølgende 1 i måneden. 
 

§ 7 
Bestyrelsen 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 
formand, næstformand, kasserer, sekretær, 
afdelingsleder senior, afdelingsleder oldboys/veteran, 
bestyrelsesmedlem.  
Alle ovennævnte vælges for 2 år og vil have stemmeret. 
Herudover vælges 1 suppleant for 1 år (har ikke 
stemmeret), samt 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant 
for 1 år. 
 
Valgbar til bestyrelsen er alle Boldklubben Postens 
medlemmer. 
 
Formand, sekretær, bestyrelsesmedlem og revisor 
vælges de lige år.  Næstformand og kasserer vælges de 
ulige år.  
 
Afgår formanden i løbet af valgperioden, overtager 
næstformanden posten.  
 
Afgår næstformanden eller kassereren i løbet af 
valgperioden, konstituerer bestyrelsen en fungerende 
næstformand hhv. kasserer blandt bestyrelsens øvrige 



medlemmer og suppleanten indtræder, som fuldgyldigt 
bestyrelsesmedlem.  
 
Afgår et bestyrelsesmedlem i løbet af valgperioden 
indtræder en suppleant som fuldgyldigt 
bestyrelsesmedlem. 
 
Indenfor valgperioden, skal bestyrelsen afholde mindst 4 
ordinære møder. 
 
Klubben tegnes af formanden. De daglige økonomiske 
dispositioner varetages af klubbens kasserer.  
 
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom eller løsøre, tegnes klubben af bestyrelsen efter 
bemyndigelse af generalforsamlingen. 
 

§ 8 
Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
udgangen af første kvartal. Bekendtgørelse herom sker 
ved opslag i klubhuset senest en måned før 
generalforsamlingen, samt ved udsendelse af brev eller 
mail til samtlige medlemmer senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
Valg af dirigent 
1. Fremlæggelse af bestyrelsens og udvalgenes 

beretninger 
2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
3. Indkomne forslag 
4. Fastsættelse af kontingent og budget 
5. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer 
6. Eventuelt 
 
Afstemningen forgår ved håndsoprækning, når der ikke 
forlanges skriftlig afstemning. 
Såvel aktive som passive medlemmer har stemmeret. 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før dennes afholdelse. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når 
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af 
medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom 
med forsalg til dagsorden. Den ekstraordinære 
generalforsamling er beslutningsdygtig. Indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag samt 
direkte meddelelse til samtlige medlemmer 14 dage før 
afholdelsen. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødte medlemmers antal. 
 

§ 9 
Udvalg 

Klubbens enkelte idrætsgrene ledes af de nødvendige 
udvalg, der så vidt muligt skal bestå af mindst 3 
medlemmer. Hvert udvalg ledes af en udvalgsformand. 
Såvel udvalgsformanden som de øvrige 
udvalgsmedlemmer vælges af og iblandt de enkelte 
idrætsgrenes medlemmer på særlige medlemsmøder for 
et år ad gangen. Så frem dette ikke er muligt kan såvel 
udvalgsformanden som øvrige udvalgsmedlemmer 
vælges på den årlige generalforsamling. Udvalgene, der 
står direkte under bestyrelsen, skal holde denne 
underrettet om såvel sportslige, økonomiske som andre 
forhold, bestyrelsen skal tage stilling til. 
 

§ 10 
Karantæne/eksklusion 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at idømme et medlem 
karantæne eller evt. eksklusion, når vedkommende i sin 
adfærd viser en for klubben skadelig optræden. På 
førstkommende generalforsamling skal medlemmets sag 
fremlægges, hvorefter generalforsamlingen bestemmer, 
om eksklusionen skal fortsætte eller ophøre. I 
karantænetiden mister vedkommende sin stemmeret. 
 
 
 

§ 11 
Opløsning 

Forslag til klubbens eventuelle opløsning skal angives på 
en generalforsamlings dagsorden særskilt punkt og er 
vedtaget når mindst ¾ af de på generalforsamlingen 
fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde af 
opløsning skal klubbens aktiver tilfalde 
Julemærkehjemmene. 
 

§ 12 
Pligter 

Medlemmerne har pligt til at overholde de love og 
paragrafer, som forefindes for de unioner og forbund, 
som klubben er medlem af. 
 

§ 13 
Forslag til lovændringer 

Forslag til lovændringer kan vedtages på 
generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte 
medlemmer stemmer for. 
 

§ 14 
Sammenslutninger 

Klubben er medlem af følgende sammenslutninger: 
FBU, FBK, DAI og DGI. 
 
Odense den 28. februar 2019 
Formand 
Casper Falkenberg 
 
  



Bilag 1. Æresmedlemskab 
Æresmedlemmer 
 
Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem 
sit virke og engagement over en længere årrække har 
gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for 
Boldklubben Posten Odense og dennes medlemmer. 
 
 Det kan være på baggrund af en periode med en 

stor og særlig indsats for foreningen 
 Udvist en længevarende interesse for foreningens liv 
 Have været eller er en markant personlighed i 

Boldklubben Posten Odense. 
 På værdig vis have repræsenteret foreningen 
 Have virket på lederplan (eller været medlem) i en 

usædvanlig lang periode 
 Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens 

historie 
 Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben 
 
Der kan udover disse kriterier udnævnes personer som 
gennem vor forening har ydet klubben en særlig 
velvillighed eller begunstigelse. 
 
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra 
alle afdelinger eller klubbens medlemmer. Bestyrelsen 
behandler en gang årligt alle indstillinger i 
januar/februar, således at hæderen/udnævnelsen kan 
foretages på førstkommende generalforsamling. En 
person der er blevet udnævnt til æresmedlem af 
foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige 
generalforsamling. 
 
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på 
generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i 
foreningens arrangementer og mærkedage. Som 
æresmedlem opnår man et særligt diplom, der 
bekræfter udnævnelsen, en fysisk gave 
(medalje/pokal/trofæ/vase) og en buket blomster ved 
udnævnelse. 
 

Hvis et æresmedlem som udtaler sig krænkende eller 
taler nedsættende om Boldklubben Posten Odense vil 
dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne 
tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive 
frataget sit prædikat som æresmedlem. 


