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§ 1. Klubbens navn er Brande Atlet Klub af 1936 og dens hjemsted er Brande. Klubben er stiftet 1. oktober 
1936. Dens adresse er formandens. 

 

§ 2. Klubbens formål er at samle dyrkere af boksning og ved kyndig ledelse af øvelserne at give denne idræt 
et så smuk og praktisk præg som muligt, at denne både styrker og udvikler legemet og kan egne sig til 
offentlig fremvisning.  

 

§ 3. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Som aktiv medlem kan optages enhver 
uberygtet person, der ikke har overtrådt Dansk Idrætsforbunds og DaBU’s reglement. Som passiv medlem 
optages enhver som har interesse for sporten. 

§ 4. Medlemmer betaler et kontingent som fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Betalings måden 
og formen kan deles op i intervaller, dette besluttes af bestyrelsen.  

 

§ 5. Klubben skal så vidt muligt afholde boksestævne/r indenfor et sæson. 

 

§ 6. Før en offentlig konkurrence skal finde sted udtager træneren evt. trænere de boksere, som skal 
deltage. 

 

§ 7. Bestyrelsen fastsætter, hvor mange dage, der trænes om ugen. Klokkeslæt, start og slut tidspunkt. 
Medlemmer stiller i træningstøj samt gymnastiksko evt. boksestøvler. Efter træning skal alt 
træningsmateriel bringes på plads.  

 

§ 8. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, der begge har tegningsret for klubben. Endvidere 
vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udvide bestyrelsen efter behov. Disse 
medlemmer afgår ved hver årlig generalforsamling. Endvidere vælges en bestyrelses suppleant en revisor 
og en revisor suppleant. Alle bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 
år ad gangen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand en kasserer og en 
næstformand. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Formand er på valg i ulige år og kasserer i lige 
år. Af de 3 menige bestyrelses medlemmer er 2 på valg i ulige år og 1 er på valg i lige år.  
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§ 9. Generalforsamlingen. 

Klubben afholder helårlig generalforsamling, som skal indvarsles senest 8 dage før dens afholdes og 
bekendtgøres på klubbens officielle hjemmeside eller på klubbens sociale medie på internettet. 

Dagsorden er følgende: 

1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
2. Regnskabet. 
3. Indkomne forslag. 
4. Valg til bestyrelse. 
5. Eventuelt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen finder det fornødent, eller 2/3 af klubbens 
aktive medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen dertil. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal. Stemmeret har alle aktive medlemmer. 

Generalforsamlingen har den største myndighed. Kun den kan give og forandre lovene. Dens beslutning kan 
ikke indankes for domstolene. Forslagene afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 
er forslag forkastet. 

 

§ 10.  Bestyrelsen er øverste myndighed i klubben imellem generalforsamlingerne og har ansvaret for, hvad 
der foregår i klubben mellem disse. 

 

§ 11. Bestyrelsen opgave er efter bedste skøn, at søge klubbens formål fremmet, samt våge over lovenes 
overholdelse. 

 

§ 12. Kassereren må ikke ligge inde med mere end kr. 1.250-. Det overskridende beløb indsættes i banken i 
klubbens navn. Denne forholds regel skal aftales med banken. Kun formanden og kassereren kan hæve på 
denne konto. Senest 8 dage før den årlige generalforsamling, skal regnskabet ligge til eftersyn i revideret 
stand forsynet med revisorens underskrift. Regnskabet følger kalender året. 

 

§ 13. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen. En statistik over klubbens virksomhed, samt en liste over 
klubbens ejendele og materiel. 



                                                                                                                                                                                          3. 

 

 

§ 14. Revisorerne er pligtige til efter indvarsling af formanden at efterse regnskabet, samt bankkonto og 
kassebeholdning og meddele formanden resultatet af revisionen. 

 

§ 15. Ingen af klubbens aktive medlemmer kan samtidigt være aktiv medlem af andre atlet eller 
bokseklubber. 

 

§ 16. Vækker et medlem ved sin opførsel mishag i klubben, overtræder lovene eller sportsreglerne, har 
bestyrelsen ret til og ekskludere samme. Dog har vedkommende ret til at indanke sagen for først 
kommende generalforsamling.  

 

§ 17. Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen det fornødne under ansvar for generalforsamlingen. 

§ 18. Opløsning:  

Klubben kan ikke opløses så længe 5 aktive medlemmer stemmer for dens beståen.  

Brande Atlet klub kan kun opløses, når 2 på hinanden ekstraordinær eller ordinærgeneralforsamlinger, har 
vedtaget en sådan opløsning med 2/3 majoritet. Skulle foreningen imidlertid komme til opløsning, skal dens 
eventuelle kapital spærres på en lukket konto i 15 år. Ligeledes deponeres foreningens rekvisitter et egnet 
sted. Konto og rekvisitter kan tildeles en ny genopstandelse af en Bokseklubben i 7330 Brande området, 
som er medlem af DaBU og gerne med Brande Atlet klub som navn. Tildelingen kan ikke gå til en klub, som 
er en afdeling eller satellit klub af anden bokseklub, fra anden by og som opstarter bokseaktiviteter i 7330 
Brande. Efter 15 år kan evt. penge på den lukkede konto og rekvisitter tildeles idrætten i Brande By. 

 

§ 19. Kommer en klubmedlem ved egen skyld i slagsmål, kan han af bestyrelsen ekskluderes uden hensyn til 
omstændighederne. Ved mindre forseelser kan bestyrelsen eventuelt idømme vedkomne en kortere 
karantæne. 

 

§ 20. Klubben er medlem af DaBU og skal i videst mulig omfang lade sig repræsentere ved møder under 
DaBU (Dansk Bokse Union), hvortil den har adgang. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25 oktober 1937, dog med visse ændringer, som er 
indbefattet i denne lov. Revideret på generalforsamlingen 3 marts 2008. Sidst revideret på 
generalforsamlingen 26 marts 2019.   
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