Love for Vendelboerne.
Formål:
Foreningens navn er Vendelboerne. Dens formål er at arrangerer turneringer i Old Boys, Grand Old Boys, Veteran Old
Boys, og Super Veteran Old Boys fodbold, udendørs, såvel indendørs.
Medlemmer:
Som medlemmer kan optages fodboldklubber i det nordvestlige Vendsyssel.
Årsmøde:
Foreningens højeste myndighed er årsmødet, som består af mindst en person fra, hver af de deltagende klubber, samt
foreningens bestyrelse. Stemmeberettige ved årsmødet er bestyrelsen, og 1 medlem fra, hver deltagende klub. Årsmødet
skal afvikles i februar måned. Mødet indkaldes skriftligt til alle deltagende klubber i Vendelboerne, med mindst 14
dages varsel.
Herudover kan årsmødet indkaldes ekstraordinært med en uges varsel, hvis bestyrelsen skønner, at det er nødvendigt,
eller, hvis halvdelen af medlemsklubberne forlanger det. Hver kategori bestemmer selv om deres kommende turnerings
form
På årsmødet vedtages foreningens love og turnerings regler. Årsmødet skal, for at være beslutningsdygtig for
vedrørende love og regler, mønstre repræsentanter for mindst halvdelen af medlemsklubberne.
Ændringer af love og regler, skal for at være gyldige, vedtages med mindst to tredjedeles flertal.
Bestyrelsen:
Den daglige ledelse af foreningen, varetages af en bestyrelse på fire medlemmer
Bestyrelsens medlemmer er på valg to år af gangen, og vælges på skift på årsmødet i februar måned.
På årsmødet vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlem på de lige år. Og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på de ulige
år.
På årsmødet skal der også vælges en revisor og en revisorsuppleant. Disse to er på valg hver år.
På det ordinære årsmøde, skal formanden aflægge beretning om foreningens virke i det forløbende år.
Ligeledes skal kassereren aflægge beretning om foreningens reviderede regnskab.
Foreningens revisor, skal inden årsmødet have revideret foreningens regnskab.
Hver klub, som er medlem af Vendelboerne, skal møde med mindst en mand til årsmødet i februar måned.
Udeblivelse heraf, medfører en bøde på 400,00. kr. som skal betales inden man kan deltage i nogen af de kommende
turneringer i Vendelboerne.
Ind og Udmeldelse:
Nye klubber kan optages i foreningen Vendelboerne mod betaling af et beløb, der svarer til det beløb, som foreningens
formue udgør pr, medlemsklub, og altid som minimum kr.250.00 kr. og holdkontingent for den kommende sæson.
Såfremt en klub ønsker at udmelde sig af foreningen Vendelboerne, kan den ikke gøre krav på, at få udbetalt sin andel
af den eventuelle formue.
Hvis en udmeldt klub ønsker at blive medlem af foreningen igen, efter at være udmeldt et år, skal den betale et års
ekstra kontingent, og efter to års udmeldelse, to års ekstra kontingent.
Efter længere tid udmeldelse fra Vendelboerne, gælder de samme vilkår, som for en ny medlems klub.
Opløsning:
Såfremt foreningen Vendelboerne måtte opløses, hvilket kun kan vedtages på årsmødet i februar måned, med samme
kvalificerende flertal, som i forbindelse med lovændringer, deles foreningens eventuelle formue ligeligt mellem alle
medlemsklubberne.

