
 



 

                  

          Vedtægter for SVET 

§ 1 Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er SVET                                                                                                                       
Foreningen er stiftet i december 1990. 
Foreningens hjemsted er Måløv, Ballerup kommune. 
Foreningen er tilsluttet Måløv Boldklub, som et delvist lukket fodboldhold.                                                                            
Foreningen er tilmeldt, og spiller sine turneringskampe i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 

§ 2 Formål. 

Foreningens formål er: 

At også ældre spillere fortsat kan nyde fodboldspillet, og det sociale samvær efter kampen. 
At samle alle fodbold interesserede i Måløv og omegn, over 54 år. 
At udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig, tage medansvar for fællesskabet, det sociale liv i 
foreningen, og arbejde for de bedst mulige vilkår for fodboldsporten, for ældre spillere. 

§ 3 Medlemmerne. 

Stk. 1. 
Som medlemmer i foreningen optages enhver, der er medlem af Måløv Boldklub, og som har lyst og vilje til 
at arbejde for foreningens formål, såvel aktive som passive. Som medlem anses alle der har betalt forfaldent 
kontingent.  
Alene aktive medlemmer i Måløv Boldklub, kan deltage i foreningens turneringskampe. 

Stk. 2. 
Indmeldelse i MB sker på MB Boldklubs, for tiden, oprettede internet portal ”klub-modul” 
Udmeldelse sker på samme portal. 

Stk. 3. 
Medlemmerne har ret til deltagelse i foreningens fællesmøder ved tilmelding, og disse er:                               
- Forårsmøde, som afholdes i marts måned normalt 2 uger før turneringsstart                                                         
- Sommerfest, som afholdes 2. fredag i juni                                                                                                        
- Sommerturen afholdes med start 1. fredag i september                                                                                                     
- Efterårsmøde, som afholdes 1. træningsaften efter sidste turneringskamp                                                      
- Generalforsamling, som afholdes 1. fredag i november                                                                                           
- Knuds Cup, som normalt afholdes sidste mandag før jul                                                                                                                                       
- Ekstraordinær generalforsamling, når dette er påkrævet     

§ 4 Medlemskontingent. 

Stk. 1. 
Hvert medlem er forpligtiget til at have minimum på 300 kr indestående i foreningen til enhver tid. 

§ 5 Medlemsforpligtelser. 

Stk. 1. 
Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt 
de bestemmelser, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde det formålstjenligt at opretholde. 

Stk. 2. 
Overtrædelse af nærværende paragraf kan medføre eksklusion af et foreningsmedlem, ved en 
bestyrelses beslutning. 
Endvidere kan bestyrelsen ekskludere et medlem der misbruger eller misrøgter et til 
ham eller hende overdraget hverv i foreningen. 
Et ekskluderet medlem kan kun optages i foreningen igen, såfremt generalforsamlingen 



med 2/3 flertal måtte stemme herfor. 
Det ekskluderede medlem har ret til at møde på generalforsamlingen og tale sin sag, men har ikke 
stemmeret. 

§ 6 Generalforsamlingen. 

Stk. 1. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, 1. fredag i november måned. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 
25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom, 
vedlagt motiveret dagsordenforslag. 
Ordinær generalforsamling bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel til foreningens medlemmer. 
Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres med mindst 7 dages varsel til foreningens medlemmer. 
Forslag fra medlemmerne må, for at kunne forlanges optaget på dagsordenen for den 
ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest 14 dage før 
afholdelsen 

Stk. 2. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

1. Velkomst og fællessang 
2. Valg af dirigent og referent 

3. Formandens Beretning for foreningens virksomhed. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

5. Valg af Bestyrelse, samt den regnskabskyndige. 

6. Sommerturen  

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt.                                                                                                   

9. Julefrokost 

Stk. 3. 
Alle generalforsamlinger ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, og er 
beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte. 

Stk. 4. 
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling og 
meddelelse herom skal indeholdes i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Stk. 5. 
Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, såvel aktive som passive betalende i MB. 
Skriftlig afstemning foretages, såfremt blot 1 af de stemmeberettigede medlemmer  
forlanger dette. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 6  

Valgene til bestyrelsen foregår som følger: 

A. På ulige årstal vælges formanden, samt 1. Holdkaptajn. 

B. På lige årstal vælges næstformanden, og 2. Holdkaptajn. 

C. Valg af kasserer 

D. Valg af suppleant 



E. Udenfor bestyrelsen vælges en regnskabskyndig. 

F. Valgene gælder for 2 år, bortset fra suppleanten, kassereren, og den regnskabskyndige, der vælges årligt. 

G. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Og posterne offentliggøres. 

Medlemmerne kan indstille en kandidat til enhver af bestyrelsesposterne, når denne er på valg  
på generalforsamlingen. 

Stk. 7. 

Almindelige forslag og personvalg kan vedtages på generalforsamlingen ved 
simpelt flertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal. 
Dette gælder dog ikke § 6, Stk. 8. 

Stk. 8. 
Der kræves 4/5 flertal for SVET's opløsning, forudsat at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, eller hvis der ikke kan vælges en bestyrelse. 
DETTE KAN IKKE ÆNDRES VED VEDTÆGTSÆNDRING! 

§ 7 SVET's daglige ledelse. 

Stk. 1. 
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen bestående af: formand,  
næstformand, 1. holdkaptajn og 2. holdkaptajn, samt en suppleant, og kassereren. 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter 
og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 2. 
Formanden indkalder skriftligt til, og leder bestyrelsesmøder, så ofte denne finder 
det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til 
stede på bestyrelsesmødet. 

Stk. 3. 
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den valgte 
suppleant indtil førstkommende generalforsamling, med stemmeret. 

Stk. 4. 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision. 

Stk. 1. 
Foreningens regnskabsår er for tiden fra 1. oktober til 30.september 

Stk. 2. 
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens 
medlemsregister. 

Stk. 3.                                                                                                                                                                   
Sociale omkostninger er vedtaget som følger, med beløb:                                                                                                    
- Hospitalsindlæggelse ud over 1 dag: cirka 300,00Kr.                                                                                                 
- Runde fødselsdage: cirka 300,00Kr.                                                                                                                                          
- Runde bryllupsdage: cirka 500,00Kr.                                                                                                                         
- Jubilæer: cirka 500,00Kr.                                                                                                                                           
- Begravelser: cirka 500,00Kr.                                                                                                                                      
- Afholdelse af bestyrelsesmøder: cirka 1200,00Kr.                                                                                                     
- Statistik præmier andrager 1 flaske rødvin til cirka/max 100,-Kr. rødvin som haves på lager anvendes først, 
og præmien uddeles ved:        

- Anciennitet ved medlemskab i MB, for hvert 10. 20. 25. 30 og derefter +10år 
Derudover er der separate statistik-præmier til både 7 mands og 11 mands holdene: 



- For hver 50. turneringskamp 

- For hvert 50. mål scoret i turneringskampe                                                                                                                                                                                                                                                  

Stk. 4. 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for det fremlagte regnskab. Bestyrelsen er dog ikke 
økonomisk ansvarlig for uforudsete hændelser.                                                                                        - 
Stk. 5. 
Regnskabet revideres umiddelbart efter regnskabsårets afslutning af mindst 
1 regnskabskyndig person, som er udenfor bestyrelsen, der vælges hvert år af generalforsamlingen. 

§ 9 Foreningens opløsning. 

I tilfælde af foreningens opløsning, jfr. § 6, Stk. 8, udbetales hvert medlems indestående beløb, fratrukket 
evt. omkostninger. 

§ 10 Datering. 

Således vedtaget på SVET’s ekstraordinære generalforsamling  
den 11. juni 2010.  

 Revision 01 er vedtaget på generalforsamling 4. november 2011                                                          
- Ændringer er foretaget i § 6 stk. 6G, § 7 stk. 3, og § 8 stk. 3.  

 Revision 02 er vedtaget på generalforsamling 2. november 2012                                                             
- Ændringer er foretaget i § 8. stk. 3, tilføjelse af statistikpræmier.                                                        

 Revision 03 er vedtaget på generalforsamling 7. november 2014 
- Ændringer er foretaget i § 4 stk.1 (kontingent) 
- Ændringer er foretaget i § 8 stk. 3 (beløbsgrænser, 7 og 11 mands statistikpræmier 

 Revision 04 –alderen i § 2 er ændret fra 47 til 54 år.  

 Revision 05 – Ændring af regnskabsåret, 1. oktober – 30.september. 

-For året 2016-2017 er regnskabsåret dog 1.september 2016 – 30. september 2017, godkendt på 
generalforsamlingen 4.november 2016. 

 


