Vedtægter for Old Boys Sammenslutningen af 1949
§ 1. NAVN. Foreningens navn er Old Boys Sammenslutningen af 1949 (herefter kaldet Sammenslutningen).

§ 2. FORMÅL Sammenslutningens formål er, at give fodboldspillere der er fyldt 33 år, og eventuelt spiller
på klubbens lavest rangerende hold, (dog ikke serie III eller derover) anledning til stadig, at dyrke
fodboldspillet i Old Boys-, Veteran-, Superveteran, Grand Superveteran og Masters rækker.

§ 3. MEDLEMMERNE
Stk. 1. Som medlem kan optages ethvert fodboldhold efter indstilling til OBS49's bestyrelse.
Stk. 2. Medlemmer, som er i restance med kontingent eller bøder, mister alle rettigheder.
Stk. 3. Personer, som har gjort sig særligt fortjent hertil, kan ved årsmødebeslutning eller énstemmig
bestyrelsesbeslutning, udnævnes til æresmedlem af Old Boys Sammenslutningen af 1949.
Stk. 4. Hjemmeholdet sørger for læskedrik til det gæstende hold. (Øl/Vand efter gæstende holds valg).
Stk. 5. Udmeldelse af Sammenslutningen skal ske skriftligt til kassereren eller formanden.

§ 4. DELTAGERGEBYR og BØDER Stk. 1. Årsmødet fastsætter deltagergebyr pr. hold for det næste
regnskabsår, samt bøder for manglende indberetning af resultat.
Stk. 2. Deltagergebyret, bøder m.v. indbetales inden én uge før årsmødet på foreningens bankkonto med
angivelse af klubnummer og klubnavn, eller indbetales senest ved årsmødet
Stk. 3. Såfremt deltagergebyr m.v. ikke indbetales rettidigt pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets
størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. LEDELSE OG ÅRSMØDE Stk. 1. Ordinært årsmøde, der er sammenslutningens højeste myndighed,
afholdes én gang hvert år i perioden mellem 20. februar og 20. marts, og indkaldes skriftlig ved brev eller email med mindst 3 ugers varsel til klubbens kontaktmand.
Stk. 2. Hver klub der er tilmeldt årets sommerturnering kan møde med 2 delegerede til årsmødet, men kan
kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt klubben ikke møder med en
repræsentant på årsmødet og der skal udleveres pokal, skal det inden årsmødet aftales, hvorledes klubben
afhenter pokalen, i modsat fald bortfalder pokalen. Evt. check/gavekort tilsendes dog den
klubkontaktmand der senest er oplyst til OBS49.
Stk. 3. Æresmedlemmer af Sammenslutningen har møde- og taleret på årsmødet, men har ikke stemmeret.
Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, herunder vedtægtsændringsforslag, skal være
bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Stk. 5. Senest 8 dage før årsmødet, informeres medlemmerne på Sammenslutningens hjemmeside om:
Regnskab og Statusopgørelse. Budget og forslag til deltagergebyrer og bøder. Indkomne forslag
Stk. 6. Dagsorden for årsmødet:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretninger.
c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder.
e. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk.
1 f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.
g. Valg af Bestyrelse der vælges for to år: På lige år vælges formand og et
bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem.
h. Valg af Revision for 2 år. På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1
revisor. På ulige år vælges en revisorsuppleant
i. Eventuelt
Stk. 7. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 9. Ved stemmelighed
bortfalder forslagene.
Stk. 8. Skriftlig afstemning foretages, når én klub forlanger det.
Stk. 9. Der tages kortfattet beslutningsreferat af årsmødet

§ 6. BESTYRELSEN Stk. 1. Sammenslutningen ledes af den på årsmødet valgte bestyrelse,
jfr.. vedtægternes § 5 stk. 6. Bestyrelsen, der består af 4 medlemmer, konstituerer sig udover den valgte
formand og kasserer med næstformand og bestyrelsesmedlem. I tilfælde af varigt forfald kan bestyrelsen
om nødvendigt, konstituere sig med det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, som er konstitueret
indtil næste årsmøde.
Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, af de deltagne fodboldklubber.
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til
sammenslutningens medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelse holder medlemmerne orienteret gennem udsendelse af informationer eller via
foreningens hjemmeside www.obs49.dk.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen
finder det nødvendigt
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært årsmøde inden 1 måned, såfremt 1/3 af klubberne
skriftligt anmoder herom, med motiveret dagsorden.

§ 8. MIDLER Stk. 1. Bestyrelsen forvalter Sammenslutningens midler under ansvar overfor årsmødet.
Bestemmelser om midlernes anbringelse tages af bestyrelsen. Dispositioner på Sammenslutningens bankog girokonto kan foretages af Kassereren alene. Formanden skal have mulighed for elektronisk
forespørgselsadgang til foreningens konti.

Stk. 2. Medlemmerne kan ikke pålægges hæftelse ud over deltagergebyrer og eventuelle bøder.
Stk. 3. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12
Stk. 4. Stk. 4. Kassereren afleverer det afsluttede regnskab til revisoren senest 15. januar.
Revisoren/kassereren sender det reviderede regnskab til bestyrelsen senest 1. februar. Den samlede
bestyrelse underskriver det reviderede regnskab.
Stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til, om fornødent at antage lønnet revisorassistance.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun behandles af årsmødet, når forslag til ændringer er formanden i hænde
senest 2 uger før årsmødets afholdelse. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer.
Stk. 2 –
Stk. 3. Opløsning af Sammenslutningen kan kun ske på et årsmøde, hvor 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er repræsenteret. Opløsningen skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved skriftlig
afstemning.
Stk. 4. Hvis årsmødet ikke er beslutningsdygtig i henhold til stk. 3, skal der indkaldes til ekstraordinært
årsmøde, senest 1 måned efter med mindst 14 dages varsel. Beslutninger kan vedtages med mindst 2/3 af
de fremmødte stemmer
Stk. 5. Såfremt Sammenslutningen opløses, skal eventuelle midler forholdsmæssigt tildeles deltagende
klubber efter antallet af tilmeldte hold (excl. eventuelt trukne hold) igennem de seneste 5 år.

Vedtægterne revideret på årsmøderne i marts år 2004, 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 og 2017.

