
Vedtægter for Frederiksberg Beachvolleyklub 
 
§ 1. Navn 
Foreningens navn er Frederiksberg Beachvolleyklub, i det daglige forkortet med FBVK. 
Foreningen er hjemmehørende på Frederiksberg.  
 
Foreningen arbejder efter de for Dansk Volleyball Forbund, Dansk Idrætsforbund og 
International Volleyball Federation til enhver tid gældende love. 
 
§ 2. Formål 
Foreningen er stiftet med det formål at fungere som overordnet klub for 
beachvolleyballspillere på Frederiksberg. 
 
§ 3. Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver. 
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen 
Medlemmerne er pligtige til at underkaste sig foreningens love og reglementer og alle i 
henhold hertil 
trufne bestemmelser samt at yde bistand til varetagelse af foreningens opgaver 
 
§ 4. Organisation 
Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen er foreningens 
højeste 
myndighed. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab per 31/12 til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor for et år, d) evt. udvalg 
7. Eventuelt 
 
Generalforsamlingen indkaldes med en måneds varsel og er beslutningsdygtig uden hensyn 
til de mødtes 
antal. 
 
Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til 
fordel for en lovændring. Forslag, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen, kan ikke vedtages. Dette gælder ikke forslag til valgene. 
 
Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og op til 2 menige medlemmer.  
Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling ved almindelig 
afstemning, dog skriftlig ved 
anmodning fra et medlem. Medlemmerne vælges for et år. 



 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. 
 
Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen inden udløbet af deres valgperiode, 
supplerer bestyrelsen sig selv. 
 
Der skal afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang årligt.  
 
Bestyrelsen har den daglig ledelse af foreningen og afgøre alle spørgsmål, som ikke ifølge 
deres ekstraordinære beskaffenhed bør forelægges generalforsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne 
ønsker det. 
 
Indkaldelse skal ske med 8 dages varsel 
 
§5. Opløsning 
Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling med 
et flertal på mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. 
 
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens ejendele Frederiksberg Kommunes 
skolevæsen 


