
 
 
 
 

 
 

VEDTÆGTER 
 
 

for 
 
 

Håndboldklubben  
Maribo/Hunseby 

  



Navn og formål 

§ 1. 

Foreningens navn er Håndboldklubben Maribo/Hunseby. Hjemsted Maribo i Lolland kom-
mune. 

Det er klubbens formål gennem idræt, især håndbold, at styrke interessen for idræt og 
være med til at skabe et godt kammeratskab. 

Organisationsforhold 

§ 2. 

Klubben er medlem af de specialforbund under Dansk Idræts Forbund, hvorunder klub-
bens aktiviteter henhører. Klubben er underkastet disse organisationers love og bestem-
melser. 

Klubben er medlem af den lokale idrætssammenslutning. 

Medlemsforhold 

§ 3. 

Som medlemmer kan optages enhver, som støtter klubbens formål. Medlemmer optages 
enten som aktive eller som passive. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer på 16 år og derover, samt ledere og bestyrelsen. 
Medlemmer under 16 år har stemmeret via en forælder. Stemmeret har også støttefor-
eningens bestyrelse. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Medlemmer som udviser utilbørlig optræden, eller som er i kontingentrestance kan eksklu-
deres af bestyrelsen. Eksklusion som følge af utilbørlig optræden kan indankes for den først-
kommende generalforsamling. 

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. 

Økonomi og regnskab 

§ 4. 

Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april. Det første regnskabsår går fra stiftelsen til 30. april 
1987. 

Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling forelægge regnskab for det forløbne 
regnskabsår. Bestyrelsen skal også fremlægge budget for det næste år. 

Kontingent og betalingsbetingelser fastsættes af bestyrelsen. 

Medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

 

 

  



Ledelse 

§ 5. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den daglige ledelse foretages af en 
bestyrelse på 6 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørrende. 

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner. 

Der skal foreligge referat af bestyrelsens og generalforsamlings beslutninger. 

Udvalg 

§ 6. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særskilte opgaver. I alle udvalg skal der 
være mindst 1 bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsopgaver og udvalgene arbejder under bestyrel-
sen ansvar. 

Generalforsamling 

§ 7. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned, første gang i maj 1987. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de af HMH 
anvendte medier såsom HMH hjemmeside, FaceBook og Instagram. 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

Valg af dirigent  
Beretning 
Regnskab og budget  
Indkomne forslag  
Valg 
Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning eller når 10% af 
klubbens medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling. 

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal tilstilles bestyrelsen mindst 8 
dage før generalforsamlingen. 

Til alle vedtagelser og beslutninger kræves simpel majoritet. 

Afstemningsmåden fastsættes af dirigenten. Afstemningen skal dog være skriftlig, når 3 
medlemmer begærer dette. 

 

  



Valg 

§ 8. 

På den ordinære generalforsamling vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år på skift for 
en toårig periode. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

For en periode på 1 år vælges to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og to revisorsupple-
anter. 

Vedtægtsændringer 

§ 9 

Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forsla-
get. 

Hæftelse og bemyndigelse 

§ 10. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Foreningen hæfter alene for sine forplig-
telser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer 
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Klubbens bestyrelse er bemyndiget til evt. at op-
tage lån. 

Opløsning 

§ 11. 

Klubben opløsning kan kun ske ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende ekstraordi-
nære generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 

Ved opløsning fordeles formuen ligeligt mellem de foreninger, der gennem anvendelse af 
Maribohallerne, er medlem af den selvejende institution Maribohallerne S/I. 

 

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. marts 1986. § 8 ændret og ved-
taget på generalforsamling den 27. maj 1994. § 9 er tilføjet og § 10 er ændret og vedtaget 
på generalforsamling den 29. maj 2001. § 9 ændret til § 10, § 10 ændret til 

§ 11 og ny § 9 indsat – vedtaget på generalforsamlingen 26/05 2003. §1, §3 og §11 æn-
dret – Vedtaget på generalforsamlingen den 22/05 2007. § 5 og § 8 ændret – Vedtaget 
på generalforsamlingen den 30/05 2011. § 7 ændret – Vedtaget på generalforsamlingen 
den 30/05 2022. 


