Vedtægter for NORDFALSTERS FORENEDE BOLDKLUBBER
Stk. 7. Personvalg sker skriftligt, hvis blot et medlem kræver det.
§1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er NORDFALSTERS FORENEDE BOLDKLUBBER (NFB).
Stk. 2. Klubben er stiftet den 6. november 1966

§6 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Ulige år afgår formand, samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Klubbens hjemsted er Vigvej 8, 4840 Nr. Alslev
§2 Formål.
Foreningens formål er gennem sine virkemidler at skabe en vågen og sund ungdom.
§3 Medlemmer.
Enhver, der har interesse i foreningens arbejde og vil underkaste sig foreningens love, kan
blive medlem.
Stk. 2. Foreningen kan udnævne personer, der har ydet en særlig indsats for NFB, til
æresmedlemmer.
§4 Udelukkelse af medlemmer.
Medlemmer, der, efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden og færd modarbejder
foreningens formål kan for et fastsat tidsrum eller for bestandigt udelukkes af foreningen.
Bestemmelsen herom træffes af bestyrelsen, idet medlemmet dog forinden skal have haft
lejlighed til skriftligt at fremsende sit forsvar.
Stk. 2. Et udelukket medlem kan anke spørgsmålet om udelukkelse på førstkommende
generalforsamling, hvor vedkommende har personlig møderet under behandlingen af sin
sag.
Udelukkelsen er dog effektiv, indtil generalforsamlingen træffer anden afgørelse.

Udvalg, der vælges af bestyrelsen, består af mindst 3 medlemmer, hvoraf den ene skal
være medlem af bestyrelsen. Udvalgene vælges for 1 år ad gangen. Disse udvalg kan
dog ikke vedtage noget endeligt uden bestyrelsens samtykke.
Stk. 2. Bestyrelsen og suppleanterne for disse skal til enhver tid være medlem af
foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer og
sekretær på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 4. Såfremt der af bestyrelsens midte ikke kan findes en kasserer, kan bestyrelsen
udpege en person udenfor bestyrelsen til at varetage jobbet som kasserer. Den
pågældende person vil være ansvarlig overfor et navngivent bestyrelsesmedlem.
Stk. 5. Genvalg kan finde sted.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, I tilfælde af stemmelighed er forslaget
forkastet. Næstformanden overtager i tilfælde af formandens forfald dennes pligter. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Stk. 7. Kassereren opkræver kontingent samt fører regnskab og medlemskartotek.

Stk. 3. Et tidligere medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsvedtagelse,
kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.
Stk. 4. Såfremt det er et bestyrelsesmedlem, der foreslås udelukket, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
§5 Afstemning ved qeneralforsamlinq
Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af ændringer i lovene
eller ved opløsning af foreningen.
Stk. 2. Stemmeret har æresmedlemmer samt ethvert medlem, som er fyldt 16 år, hvis
vedkommende vel at mærke har betalt sin kontingent.
Stk. 3. Forældre med barn/børn, som har betalt kontingent, har stemmeret med 1 stemme
pr. husstand.
Stk. 4. Inviterede gæster har taleret men ikke stemmeret.

Stk. 8. Udover de faste udvalg (seniorudvalg og ungdomsudvalg) kan bestyrelsen
nedsætte yderligere udvalg. Udvalgsformænd, der ikke er medlem af bestyrelsen, kan
deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
Stk. 9. I anliggender, der ikke er nævnt ovenfor, fastsætter bestyrelsen selv sin
forretningsorden.
Stk. 10. Det er bestyrelsens pligt at sørge for ledere, lokaler, vedligeholdelse og
redskaber samt at føre en forhandlingsprotokol.
Stk. 11. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra møde 3 på hinanden følgende gange uden
grund, tiltræder suppleanten.
Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
§7. Regnskab.
Klubbens regnskabsår er 1. januar - 31. december.

Stk. 5. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 6. Bestyrelsens beretning, regnskab for foregående år samt budget for indeværende
år skal godkendes af generelforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for
det foregående år samt status pr. 31. december til revisorerne.

Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges sammen med budget for indeværende år den
ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 4. Ansvaret for den samlede økonomi påhviler den samlede bestyrelse, hvis ikke
generalforsamlingen godkender beretning og regnskab, dog indestår kassereren for
kassebeholdningen.
§8 Kontingent
Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen og opkræves efter dennes regler.
Stk. 2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele særlige medlemmer delvis kontingentfrihed eller fuld
kontingentfrihed.
§ 9 Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. En afgår ulige
år og en afgår lige år.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til revisorer
Stk. 3. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning.
§10 Suppleanter
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en førstesuppleant og en
andensuppleant til bestyrelsen. Herudover vælges for et år ad gangen en suppleant for
revisorerne.
§11 Medlemskab af unioner.
Foreningen skal være medlem af Lolland-Falsters Boldspil-Union.
§12 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig ved lovændring med ¾ af
fremmødte medlemmer.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo marts måned.
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen skal bekendtgøres senest 14 dage før dennes
afholdelse.
Indkaldelse via dagspressen er gyldig.
Stk. 5. Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger.
(Dagsordenen kan dog udvides).
1. Prøvning af mandater
2. Valg af dirigent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Seniorudvalgets beretning

6. Ungdomsudvalgets beretning
7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
8. Indkomne forslag
9. Fremlæggelse af budget for indeværende år
10. Valg af:
a. Formand (ulige år)
b. 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
c. 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d. 2 bestyrelsessuppleanter
e. Revisor
f. Revisorsuppleant
11. Uddeling af Carlo Jensen’s lederpris
12. Eventuelt
Stk. 6. Punkter og/eller forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt være tilgået formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§13 Uddeling af Carlo Jensen’s lederpris.
Carlo Jensen’s lederpris uddeles en gang hvert 3. år af NFB’s bestyrelse.
Prisen har til formål at markere/tilkendegive taknemlighed/velvilje/engagement overfor en
frivillig træner, leder i eller omkring NFB, eller en profil, der er med til at styrke
fodbolden/fodboldglæden i NFB’s virkeområder. Prisen er senest uddelt 2. februar 2018.
§14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles såfremt formanden, et flertal af
bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begrundet
begæring herom til bestyrelsen.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens
indsendelse, og være indkaldt med mindst 10 dages varsel.
Den er beslutningsdygtig efter de samme regler som den ordinære.
§15 Opløsninq af foreningen.
Foreningen kan opløses, når opløsningen vedtages af 2 på hinanden følgende lovligt
indvarslede generalforsamlinger, og når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer derfor.
Stk. 2. Ved evt. opløsning af klubben skal klubbens aktiver anvendes til sportsrekvisitter i
forbindelse med den selvejende Institution, Nørre Vedby hallen.
Således vedtaget i Nørre Vedby den 6. november 1966,
med ændringer:
januar 1984,
11. januar 1986.
25. januar 1990.
21. januar 1995.
22. januar 2000
20. januar 2001.
1. februar 2013.
27. januar 2017.

2. februar 2018.
28. marts 2019.
2. juli 2020
Æresmedlemmer i NFB:
Gert Lundgaard
Johnny Larsen
Carlo Jensen
Jan Henriksen

