Vedtægter for E. B.’s Ungdomsvenner
§1. Foreningens navn er E.B.’s Ungdomsvenner.
Under dette navn er foreningen stiftet den 16.november 1982.
§2. Foreningens formål er udelukkende at støtte ungdomsarbejdet i
boldklubben.
§3. E.B.’s Ungdomsvenner optager medlemmer der er fra 18 år og
opefter.
§4. Medlemmer der ikke opfylder §2 og 3 kan ekskluderes af den til
enhver tid siddende bestyrelse i E.B.’s Ungdomsvenner.
§5. E.B.’s Ungdomsvenner daglig ledelse forestås af en bestyrelse,
der består af mindst 3 medlemmer, nemlig Formand,
Næstformand, Kasserer og derudover et ulige antal.
Desuden vælges 2 revisorer, samt 1 bestyrelsessuppleant og en
revisorsuppleant.
Valgene er for 2 år af gangen.
§6. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, senest primo Marts.
Formand og kasserer afgår på skift. Generalforsamling indvarsles
mindst 14 dage forud gennem blade, der postomdeles i
postdistrikt 7442, som f.eks. E.B. bladet.
Forslag skal indsendes mindst 8 dage før generalforsamlingen til
formanden.
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er ethvert medlem,
der ikke er i kontingentrestance.
Den årlige generalforsamling får følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Kontingent fastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
7. Eventuelt.
§7. Regnskabet er kalenderåret.
E.B.’s Ungdomsvenner har egen kasse som boldklubben E.B.’s
bestyrelse ikke kan disponere over.
Kontingent opkræves en gang årligt.

Tilskud ydes til aktiviteter, som ligger ud over de aktiviteter, som afdelingerne
normalt afholder via det ordinære kontingent. Hensigten er at nedbringe evt.
egenbetaling og dermed sikre flere børn og unge glæde af ekstraordinære
aktiviteter, som fx ture eller arrangementer.
Tilskud fordeles årligt til afdelinger under E.B., som har medlemmer under 18
år, beløbet fordeles procentvis i forhold til antallet af disse medlemmer.
Se i øvrigt bilag 1 vedr. fordeling af tilskud.
§8. Lovændring kan ske på enhver generalforsamling såfremt 2/3 af
de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
§9. Bestyrelsen eller 25% af medlemmerne kan indkalde til ekstra
ordinær generalforsamling. Ophævelsen kan ske på en i den
anledning indvarslet generalforsamling, hvor mindst 25% af
foreningens medlemmer møder og hvor mindst 75% af disse
stemmer derfor. Hvis der ikke til den anden ekstraordinære
generalforsamling, angående ophævelse af foreningen, møder
25% af foreningens medlemmer er de fremmødte
beslutningsdygtige.
§10. E.B.’s Ungdomsvenner stiller om ønsket en repræsentant til
rådighed som kontaktmand ved møder i E.B.’s bestyrelse.
E.B.’s bestyrelse har ret til at vælge en kontaktmand til E.B.’s
ungdomsvenners bestyrelse, denne har dog ingen stemmeret.
§11. Hvis E.B.’s Ungdomsvenner ophæves, fordeles
kassebeholdningen af dennes bestyrelse til ungdomsarbejdet i
E.B.
§12. Hvor andet ikke er foreskrevet i nærværende love træffer
bestyrelsen den fornødne afgørelse.

Således vedlagt på generalforsamlingen.
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Vedtægter for E. B.’s Ungdomsvenner

Bilag 1
Tilskud beregnes på baggrund af medlemstal fra det foregående år.
Beløbet indsættes på en til formålet oprettet afdelingskonto under
E. B.`s Ungdomsvenner, umiddelbart efter den årlige
generalforsamling.
Afdelinger, der har modtaget tilskud fremsender regnskab til
gennemsyn af E. B.`s Ungdomsvenner pr. 15/1, således at det kan
konstateres, at afdelingerne har brugt tilskuddet ifølge hensigten –
Se § 7.
E. B.`s Ungdomsvenner forbeholder sig retten til at trække i næste års
tilskud til afdelingen ifald dokumentationen er mangelfuld, eller
aktiviteten ikke falder inden for formålsbeskrivelsen.
Afdelingerne forpligter sig endvidere til salg af medlemskort og evt.
praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer afholdt af E. B.`s
Ungdomsvenner, i et omfang, der afspejler afdelingernes medlemstal.
Det er muligt for en afdeling at frasige sig tilskud fra E. B.`s
Ungdomsvenner og dermed også de forpligtelser, der er en
forudsætning for tilskuddet. Dette bedes meddelt E. B.`s
Ungdomsvenner umiddelbart efter den årlige generalforsamling i EB.
EB Ungdomsvenner binder årligt et beløb på egen konto til udgifter og
evt. investeringer.
Ved tilskud til aktivitet i afdelingerne skal det fremgå i indbydelsen/
arrangementsbeskrivelsen, at E. B.`s Ungdomsvenner har ydet tilskud
og med hvilket beløb.

