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VEDTÆGTER
for
Aalborg Boldspilklub af 1885

§ 1. Navn, hjemsted og formål
Aalborg Boldspilklub af 1885, eller forkortet AaB, er stiftet den 13. maj 1885 og har hjemsted
i Aalborg. AaB’s formål er at deltage i konkurrenceidræt og at fremme den almene interesse
for idræt, ungdoms- og fritidsarbejde.
AaB er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund og Danske
Gymnastik & Idræts Foreninger.
AaB’s farver er røde og hvide. Herreseniorfodbold varetages af Aalborg Boldspilklub af 1885
og Aalborg Boldspilklub A/S. Kvindeseniorfodbold varetages af Aalborg Boldspilklub af 1885 i
samarbejde med AaB Kvindeelitefodbold A/S.

§ 2. Medlemmer
Medlemskontingentet fastsættes af AaB’s bestyrelse, ligesom indmeldelse og udmeldelse af
medlemmer sker efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinier. AaB’s bestyrelse kan udelukke et medlem på grund af kontingentrestance eller af årsager, der efter bestyrelsens opfattelse nødvendiggør en udelukkelse. Et medlem, der er udelukket, kan dog forlange udelukkelsen forelagt på AaB’s førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
For AaB’s forpligtelser hæfter kun AaB’s formue og ikke de enkelte medlemmer.
AaB’s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, uddele klubbens ærestegn m.v.

§ 3. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, AaB’s
højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved meddelelse på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af det forløbne års reviderede driftsregnskab og status for AaB af 1885
til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være AaB’s formand i
hænde senest den 15. februar før generalforsamlingen.
Stemmeret har kun medlemmer, der er fyldt 16 år og har betalt forfaldne kontingenter.
Stemmeret kan kun udøves personligt. Ved afstemninger er afstemningsmåden skriftlig, såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af AaB’s bestyrelse og skal desuden afholdes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer af AaB skriftligt har forlangt
dette overfor AaB’s formand, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er fremsat.
Over generalforsamlinger føres referat.

§ 4. Bestyrelse
AaB’s bestyrelse består af 8 medlemmer, som er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Formand for amatørseniorfodbold
Formand for ungdomsfodbold
Formand for kvinde-/pigefodbold
Medlem (specialopgaver)
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Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges på AaB’s ordinære generalforsamling
for en 4-årig periode, og således at formand og sekretær vælges første gang for perioden
2012-2016, medens næstformand og kasserer vælges første gang for perioden 2013-2018.
Genvalg kan finde sted.
Formand for amatørseniorfodbold, formand for ungdomsfodbold og formand for kvinde/pigefodbold vælges for 2 år ad gangen på fodboldmedlemsmødet, jfr. § 5.
Ungdomsformand og kvinde-/pigeformand vælges for 2 år ad gangen i lige år, første gang for
perioden 2012-2014. Seniorformand vælges for 2 år ad gangen i ulige år, første gang for perioden 2012-2015.
Det 8. medlem (specialopgaver) vælges for 2 år ad gangen i ulige år, første gang for perioden
2012-2015, på et valgmøde, som AaB’s bestyrelse indkalder til i valgåret inden udgangen af
november måned.
Indkaldelse til valgmødet skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag i klubhuset.
Stemmeret på valgmødet har kun medlemmer af afdelingerne for floorball, amerikansk fodbold og tennis, der er fyldt 16 år og har betalt forfaldne kontingenter. Stemmeret kan kun
udøves personligt.
De under pkt. 5, 6, 7 og 8 valgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder bestyrelsesarbejdet straks
efter de foretagne valg.
Ingen personer kan vælges til AaB’s bestyrelse uden mindst 2 års forudgående medlemskab
af klubben. Dispensation herfra kræver hvert enkelt bestyrelsesmedlems accept.
I tilfælde af forfald blandt bestyrelsesmedlemmer er den tilbageværende bestyrelse berettiget til at udpege et nyt medlem, der så fungerer indtil næste ordinære generalforsamling,
hvor nyvalg skal finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte diverse udvalg, herunder
bankoudvalg, tennisudvalg m.v.
Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen varetager AaB’s ledelse, og den samlede bestyrelse tegner AaB vedrørende optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom m.v. Bestyrelsen kan meddele prokura. I sager, der
ikke kræver den samlede bestyrelses bemyndigelse, tegnes AaB ved formand/næstformand
og mindst 1 bestyrelsesmedlem.
AaB’s bestyrelse udpeger for 1 år ad gangen 2 personer til at indtræde som bestyrelsesmedlemmer i AaB A/S. Endvidere udpeges 1 suppleant for disse.
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Over bestyrelsesmøder føres referat.

§ 5. Medlemsmøde
Medlemsmøde for fodbold afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til medlemsmøde skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag i klubhuset.
Dagsorden for det årlige medlemsmøde skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Valg.
Til amatørseniorfodbold: formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde
sted.
4. Valg.
Til ungdomsfodbold vælges formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan
finde sted.
5. Valg.
Til kvinde-/pigefodbold vælges formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan
finde sted
6. Eventuelt.
Stemmeret har kun medlemmer, der er fyldt 16 år og har betalt forfaldne kontingenter.
Stemmeret kan kun udøves personligt. Ved afstemninger er afstemningsmåden skriftlig, såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Alle valg sker ved særskilt afstemning og gælder for 1 år ad gangen. Formændene vælges
dog for 2 år ad gangen i h.t. § 4.
Over medlemsmøder føres referat.

§ 6. Udvalg
Seniorafdeling, ungdomsafdeling og afdeling for kvinde-/pigefodbold supplerer sig selv med
personer til varetagelse af aktiviteterne, herunder udpegning af holdledere m.v.

§ 7. Regnskab og revision
AaB’s regnskabsår er kalenderåret.
AaB’s regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udarbejder hvert år budget for AaB.
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AaB’s reviderede driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for medlemmer senest 1
uge før den ordinære generalforsamling.
AaB’s indtægter skal til enhver tid udelukkende anvendes til fordel for AaB i øvrigt.

§ 8. Aktier i AaB A/S
Beholdningen eller dele af beholdningen af AaB’s aktier i Aalborg Boldspilklub A/S kan først
afhændes, når forslag herom forud for en eventuel afhændelse er godkendt af en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling med kvalificeret majoritet som anført i § 9.
Bestyrelsen kan dog på den årlige ordinære generalforsamling bemyndiges til i perioden
frem til førstkommende ordinære generalforsamling af afhænde indtil 10% af den nominelle
beholdning, som AaB besidder på tidspunktet for meddelelsen af bemyndigelsen til bestyrelsen. Denne bemyndigelse kræver alene almindelig majoritet.

§ 9. Ændring af vedtægter
Ændring af AaB’s vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
Til vedtagelse af forslag om ændring af AaB’s vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 10. Samarbejdsaftale
AaB har indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Boldspilklub A/S.
Samarbejdsaftalen, der bl.a. giver AaB A/S ret til at benytte AaB’s tilladelse til at drive kontraktfodbold, er uopsigelig, så længe AaB A/S eksisterer og i øvrigt benytter tilladelsen til at
drive kontraktfodbold.
I væsentlige misligholdelsestilfælde er AaB’s bestyrelse dog berettiget til at bringe samarbejdsaftalen med AaB A/S til ophør efter forudgående skriftlig varsel.
Væsentlige ændringer i samarbejdsaftalen kan først ske, når forslag herom forud for en
eventuel ændring er godkendt af generalforsamlingen med kvalificeret majoritet som anført
i § 9.
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§ 11. Opløsning af AaB
Opløsning af AaB kan kun ske på en generalforsamling.
Til vedtagelse af forslag herom kræves, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingen mødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Ved AaB’s opløsning anvendes AaB’s eventuelle formue til almene idrætslige formål i Aalborg Kommune.

Vedtaget den 23. september 2020.

Tommy Olesen
Dirigent
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