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KLUBREGLER 

for 

Hadsund Boldklub Håndbold (HBH) 

 

§ 1 

HBH er en underafdeling af Hadsund Boldklub og er underlagt vedtægterne for Hadsund Boldklub af 1926. 

 

§ 2 Formål 

Formålet med HBH er at tilbyde håndbold med social, sundhedsmæssig og sportslig kvalitet. 

HBH tilbyder et klubmiljø, hvor alle – øvede som uøvede – børn, unge og voksne er velkomne. 

 

§ 3 Medlemskab 

Alle kan blive medlem af HBH ved skriftelig indmelding via klubbens hjemmeside. 

Ved indmelding forpligter såvel børn som forældre sig til at efterleve klubbens regler og leve op til de 

forventninger, som håndboldudvalget opstiller til forældre, spillere og trænere. 

 

§ 4 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 3-7 personer. 

Alle myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Forældre til ikke myndige medlemmer kan også vælges til 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen fordeler selv arbejdsopgaverne. Der skal som minimum udpeges en økonomisk ansvarlig, en 

repræsentant til Hadsund Boldklubs Hovedbestyrelse samt en kontaktperson overfor håndboldforbundet. Der er 

ikke krav om valg af formand, næstformand og kasserer. Det er op til den siddende bestyrelse at afgøre, hvordan 

man organiserer sig. 

Man vælges til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Valget tilrettelægges således, at det ikke er muligt, at hele 

bestyrelsen fratræder samtidigt. 

Medlem nr. 1 er på valg i lige år. 

Medlem nr. 2 er på valg i ulige år. 

Medlem nr. 3 er på valg i lige år. 

Medlem nr. 4 er på valg i ulige år. 

Medlem nr. 5 er på valg i lige år. 

Medlem nr. 6 er på valg i ulige år. 

Medlem nr. 7 er på valg i lige år. 

 

Bestyrelsen er forpligtiget til at efterleve klubreglerne. Hvis klubreglerne ikke er tilstrækkelige, er bestyrelsen 

bemyndiget til – under ansvar over for medlemsforsamlingen – at træffe de nødvendige beslutninger. I disse 

tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at oplyse medlemsforsamlingen herom på førstkommende medlemsmøde og 

eventuelt tage initiativ til ændring af klubreglerne. 
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Bestyrelsen kan invitere suppleanter med til bestyrelsesmøder, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. 

 

§ 5 Medlemsmøde 

Medlemsmødet er HBH’s øverste myndighed. 

 

Medlemsmødet afholdes i januar eller februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i hallen, 

på hjemmesiden, via sociale medier (Hadsund Håndbolds Facebook side) eller ved skriftlig indkaldelse til alle 

medlemmer. 

Medlemsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Dagsorden for medlemsmødet: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af afdelingens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab og budget 

4. Drøftelse af afdelingens fremtid 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af repræsentant til sponsorudvalget 

9. Eventuelt 

Indkomne forslag skalfremsendes til bestyrelsen senest 1 uge før medlemsmødet. Hvis bestyrelsen har forslag, 

skal disse bekendtgøres samtidig med indkaldelse til medlemsmødet. 

Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal. 

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og forældre til medlemmer under 16 år, har stemmeret. 

Hvis mindst 15 navngivne medlemmer eller bestyrelsen ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinært 

medlemsmøde. Mødeindkaldelsen skal indeholde dagsorden og skal indkaldes med 2 ugers varsel, som ved 

ordinært medlemsmøde. 

§ 6 Kontingent 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til de udgifter, der er forbundet med afdelingens drift. 

Manglende kontingentindbetaling vil medføre, at medlemmet ikke kan deltage i de sportslige aktiviteter i 

klubben. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, om medlemmet skal udelukkes fra fællesskabet. 

§ 7 Ændring af klubreglerne 

Disse klubregler er fastsat af HBH’s medlemsforsamling og der kan kun ændres heri under indkomne forslag. 

Klubreglerne er godkendt på medlemsmødet den 16. Februar  2023 og videresendes med få ændringer til 

godkendelse i Hadsund Boldklubs generalforsamling den 25. Februar 2023. 

 

Underskrift dirigent:     

 

  


