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Love for Ballerup Håndbold Club ”BHC”. 
 

§ 1. Foreningens navn 
1.1 
Foreningens navn er Ballerup Håndbold Club ”BHC”.  Foreningen er stiftet den 01. 
april 1970, og dens hjemsted er Ballerup Kommune. 
 

§ 2. Foreningens formål 
2.1 
Det er Ballerup Håndbold Clubs formål, at tilbyde de bedste mulige rammer for 
medlemmernes udøvelse af håndboldspil, og derigennem at skabe ansvarsbevidste og 
selvstændige mennesker, der fungere i fællesskab. 
 
2.2. 
Foreningen er upolitisk. 

§ 3. Medlemmerne 
3.1. 
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. 
 
3.2. 
Anmodning om optagelse sker skriftligt på en af foreningens udarbejdet 
indmeldelsesblanket. 
 
3.3. 
Al udøvelse af idræt sker for udøverens egen regning og risiko. 
 

§ 4. Medlemsforpligtelse 
4.1 
Ethvert medlem er forpligtet til, at overholde foreningens love og de reglementer og 
bestemmelser som bestyrelsen til enhver tid måtte finde formålstjenlige, at opretholde 
til ordenens overholdelse, såvel på idrætspladsen som i de af foreningens benyttede 
lokaler. 
 
4.2 
Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde foreningens love, og 
vedtægter og reglementer, som foreningen til enhver tid måtte blive dikteret af de 
specialforbund eller organisationer, som bestyrelsen måtte mene, det formålstjenligt 
for foreningen at være eller stå som medlem af. 



 
 
                                                                                                                          
4.3 
Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, konkurrence og på de offentlige 
steder, når foreningen repræsenteres, at udvise sømmelig optræden. 
 
4.4 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. 
 

§ 5. Karantæne og eksklusion 
 
5.1 
Idrætsplader, klub- og træningslokaler er underlagt bestyrelsens ansvar. Utilbørlig 
omgang med inventar disse steder kan medføre erstatningskrav efter bestyrelsens 
vurdering. Overtrædelse af nærværende paragraf kan medføre udelukkelse af 
foreningen. 
 
5.2 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, når der er særlig grund hertil. 
Dog er et bestyrelsesmøde, hvor forhandlingsemnet er eksklusion, kun 
beslutningsdygtigt, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er skriftligt underrettet 8 dage 
forinden mødet, med opgivelse af, at der er ønske om eksklusion. Ved et sådan møde 
er der mødepligt. Eksklusion kan kun foretages når mindst 2/3 af 
bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor. 
 
5.3 
Et ekskluderet medlem kan indanke afgørelsen for generalforsamlingen. 
 

§ 6. Kontingent 
6.1 
For alle medlemmer betales et kontingent i forhold til foreningens økonomi. 
 
6.2 
Aktive medlemmer, der står i restance, mister indtil restancen er betalt sine 
rettigheder i foreningen. Ved for sen indbetaling af kontingent kan der opkræves 
gebyr. 
 
6.3 
Bestyrelsen er, hvor særlige omstændigheder taler herfor, bemyndiget til at bevilge 
det enkelte medlem kontingentnedsættelse eller – frihed. 



 
 
                                                                                                                          

§ 7. Generalforsamling 
 
7.1  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
7.2 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned med følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning for det forløbne år. 
3. a: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  

b: Kasseren fremlægger budget for kommende sæson 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg. 

 
Der skal vælges formand, og 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udgør 
herefter maksimum 6 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand og kasserer. 
 
Alle poster med undtagelse af formandsposten, kan besættes af 2 personer. 
Samme person kan vælges til maksimalt 2 poster, dog ikke formanden. 
 
Herudover vælges øvrige personer, som ikke sidder i bestyrelsen: 
 

• Turneringsudvalgsformand 
• Materialeudvalgsformand 
• Ungdomsnæstformand, som sidder i Ungdomsudvalget 
• Forældreudvalgsformand, som sidder i Ungdomsudvalget 
• Pr. udvalget 
• 2 suppleanter til bestyrelsen 
• 2 revisorer, således at revisor 1 vælges i ulige år, og revisor 2 vælges i lige 

år. 
• Der vælges hvert år en revisorsuppleant. 

 
6. Eventuelt. 

 
 
7.3  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage forinden 
været formanden i hænde. 



 
 
                                                                                                                          
7.4 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens skøn, og skal 
afholdes når mindst ¼ af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer forlanger det 
med indsendelse af motiveret dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 
måned efter begæringen er modtaget af formanden. 
 
7.5 
Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, skriftligt til hver enkelt 
stemmeberettigede medlem med mindst 14 dages varsel. 
 
7.6 
Generalforsamlingen vælger formand for 1 år ad gangen. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at en vælges i lige 
år og to i ulige år. 
 
7.7 
Stemmeret har de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som er fyld 16 år. 
 
Stemmeret har på generalforsamlingen ligeledes en fremmødt forældre for 
medlemmer under 16 år, uanset om der måtte være flere medlemmer under 16 år 
inden for samme husstand. 
 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. 
 
7.8 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, ved almindelig stemmeflertal. Dog med 
undtagelse af § 10.1. 
 

§ 8.1. Bestyrelsen 
 
8.1.1.  
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 1-3 
bestyrelsesmedlemmer. Formanden for støtteforeningen kan deltage i alle 
bestyrelsesmøder. 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                          
8.1.2. 
Foreningen ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger egen forretningsorden og 
vedtager inden for lovens rammer og under ansvar overfor generalforsamlingen, den 
daglige ledelse af foreningen. 
Bestyrelsen kan indhente teknisk og juridisk assistance. 
 
8.1.3. 
Bestyrelsesmøder afholdes minimum 4 gange årligt, eller såfremt formanden eller 3 
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 
 
Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange uden at melde lovligt 
forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen. 
 
8.1.4 
Den samlede bestyrelse vedtager de overordnede principper for klubbens drift. 
 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Dog således at en 
post, hvor der er valgt 2 personer på generalforsamlingen, kun har en stemme. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
8.1.5 
Kassereren fører regnskab for indtægter og udgifter. Foreningens regnskabsår går fra 
1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af de valgte revisorer senest 5 dage 
før generalforsamlingen. 
  
Tegningsret har den til enhver tid siddende formand, næstformand og kasserer. Det er 
dog kun kasserer, der har tilgang til Netbank og dispositionsret til BHC konti. 
 
 
8.1.6. 
Der føres forhandlingsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger, og protokollen skal godkendes af bestyrelsen. 
 

§ 8.2. Udvalgene 
 
8.2.1 
Under bestyrelsen sidder en række faste udvalg: Ungdomsudvalget, seniorudvalget, 
materialeudvalget, turneringsudvalget, og PR-udvalget. For de udvalg der ikke har 



 
 
                                                                                                                          
plads i bestyrelsen udpeges klubbens formand eller næstformand, som ansvarlig 
koordinator mellem bestyrelse og udvalg. 
 
8.2.2. 
Medlemmerne til udvalgene kan udpeges blandt alle stemmeberettigede medlemmer. 
For forældreudvalget gælder det særlige, at forældre til aktive medlemmer af 
ungdomsafdelingen tillige kan udpeges. Ungdomsspillernes repræsentant i 
ungdomsudvalget kan udpeges blandt samtlige ungdomsspillere uanset alder. 
 
Udvalgenes størrelse godkendes af bestyrelsen. 
 
8.2.3. 
Udvalgene ledes af de respektive formænd, der indkalder til møder i udvalgene. 
Afgørelser tages i udvalgene ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er 
Udvalgsformændenes stemme der er afgørende. 
 

§ 8.3. udvalgenes sammensætning og opgaver 
 
8.3.1. 
Ungdomsudvalget består af ungdomsformand, næstformand for ungdomsudvalget, 
formand for forældreudvalget, en repræsentant valgt af og blandt ungdomstrænerne 
samt en repræsentant, udpeget blandt ungdomsspillerne. 
 
Ungdomsudvalget leder ungdomsafdelingen. 
 
8.3.2. 
 
Materialeudvalget består af formanden for udvalget og dennes eventuelle hjælpere. 
Udvalget varetager vedligeholdelse og indkøb af inventar, bolde og foreningens 
øvrige materiel. 
 
 
8.3.3. 
 
Turneringsudvalget består af formanden for udvalget samt dennes eventuelle 
hjælpere. Udvalget er ansvarligt for halfordeling og afvikling af turneringskampe. 
 
8.3.4. 



 
 
                                                                                                                          
PR-udvalget består af formanden for udvalget samt dennes eventuelle hjælpere. 
Udvalget er primært ansvarligt for klubbladet. 
 
8.3.5. 
Seniorudvalget består af formanden for udvalget, l. repræsentant for henholdsvis 
damesenior, herresenior og en repræsentant for sekunda Herre og sekunda Damer. 
 
Seniorudvalget leder seniorafdelingen. 
 

§ 9. Æresmedlemmer og æresbevisninger 
9.1  
Udnævnelse af æresmedlemmer eller tildeling af æresbevisninger kan vedtages af 
bestyrelsen. 
 
Modtagelse af BHC Støtteforenings ærestegn i guld: 
 
Året 1988 Inge Sandemand 
Året 1990 Herluf Jensen 
Året 1997 Annette Kragh Nielsen 
Året 2002 Inga Rasmussen 
Året 2005 Søren Jensen 
 
 
 

§ 10. Opløsning 
10.1 
Ved opløsning af foreningen kræves ¾ af de afgivne stemmer på en 
generalforsamling. 
 
10.2. 
I tilfælde af foreningens eventuelle opløsning, overføres foreningens midler og 
ejendele til en af kommunes godkendte idrætsforeninger efter generalforsamlingens 
valg. 
 
10.3. 
Lov for Ballerup Håndbold Club kan kun ændres efter beslutning på 
generalforsamlingen. Beslutning om ændringer af loven foretages ved simple 
stemmeflertal. 



 
 
                                                                                                                          

 
Love for Ballerup Håndbold Club, stiftet den 1. april 1970 

 
Vedtaget og senest ændret på ordinære generalforsamling, den 9. marts 2016 

 
 
Udarbejdet af bestyrelsen i BHC 
Dorte Louise Virklund 


