Vedtægter for foreningen
Across-the-Board | Brætspil i Ballerup

§ 1.Foreningens navn
a. Across-the-Board
§ 2.Tilhørsforhold og målgruppe:
a. Vi er en frivillig forening i Ballerup Kommune.
b. Vi er tilknyttet Ballerup Bibliotek, med hvem vi har et tæt samarbejde.
c. Vi holder til i det tidligere posthus på Banegårdspladsen 7, 2750 Ballerup.
d. Målgruppen for foreningens aktiviteter er alle i Ballerup Kommune og omegn, uanset
alder, køn og etnisk oprindelse, og uanset erfaring med brætspil.
§ 3.Definition af brætspil:
a. Når vi bruger ordet brætspil mener vi ordet bredt, og inkludere således både klassiske og
moderne brætspil, kortspil og rollespil mm.
§ 4.Formål:
a. Vi tror på at brætspil som medie har nogle unikke egenskaber til at samle mennesker også med forskellige baggrund.
b. Brætspil inspirerer, motiverer og hjælper os med at vokse. De holder hjernen i gang på en
sund måde og skaber en tiltrængt analog balance i en udpræget digital verden.
c. Vi ønsker at bringe disse egenskaber i spil for at styrke menneskers sociale relationer, i et
åbent og inkluderende fællesskab hvor man kan opdage, dyrke og dele interessen for
brætspil.
d. Vi ønsker at styrke brætspils-kulturen i lokalsamfundet, og på sigt at positionere Ballerup
som interesse- og aktivitetscenter for brætspil.
§ 5.Medlemmer:
a. Enhver der er fyldt 15 år kan optages som medlem.
b. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
c. Børn/unge under 15 er velkomne i følgeskab med en voksen/værge
d. Man behøver ikke at være medlem for at deltage i foreningens aktiviteter og
arrangementer. Nogle arrangementer kan være forbeholdt medlemmer.
e. Medlemmer og gæster er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til
foreningens formålsbestemmelse.
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Medlemmer og gæster der ikke overholder gældende regler og normer kan bortvises fra
arrangementer.
g. Et medlem kan ekskluderes (midlertidigt eller permanent), hvis vedkommende med
forsæt modarbejder foreningens interesser, repræsenterer foreningen negativt eller begår
ulovligheder i forbindelse med foreningens virke.
h. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen med 2/3 flertal.
i. Ekskluderede medlemmer har ret til at blive hørt på den førstkommende
generalforsamling.
j. En eksklusion kan omstødes enstemmigt af bestyrelsen eller med 2/3 flertal på
generalforsamling.
§ 6.Indmeldelse
a. Indmeldelse sker i henhold til informationen på foreningens hjemmeside.
§ 7.Udmeldelse
a. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en
kontingentperiode.
b. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende
med foreningen afvikles.
§ 8.Kontigent
a. Kontingent model og opkrævnings-frekvens fastsættes af generalforsamlingen.
§ 9.Generelforsamlingen:
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
b. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned, og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel, via e-mail til medlemmerne.
c. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden.
d. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres ligeledes på foreningens
hjemmeside/sociale medier.
e. Alle medlemmer der ikke har kontingentrestance er stemmeberettigede på
generalforsamlingen.
f. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af
de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning, med mindre andet er angivet i
vedtægterne.
g. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved brug af foreningens
forhindrings-fuldmagt. En fuldmagtshaver kan kun repræsentere ét andet medlem på
generalforsamlingen og kan ud over sin egen stemme, således maksimalt afgive én
stemme i henhold til fuldmagten..
h. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal,
med mindre andet er angivet i vedtægterne.
i. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt
skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
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Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden
og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.

§ 10.

Dagsorden
a. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
i.
Valg af dirigent.
ii.
Valg af referent.
iii.
Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse.
iv.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
v.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse, samt herunder fastsættelse af kontingent.
vi.
Valg af formand (ulige år).
vii.
Valg af næstformand (lige år).
viii.
Valg af kasserer (lige år).
ix.
Valg af op til 3 suppleanter - ikke et krav (er på valg hvert år).
x.
Valg af 2 suppleanter (ikke et krav).
xi.
Valg af intern revisor.
xii.
Valg af intern revisor-suppleant (ikke et krav).
xiii.
Diskussion af indkomne forslag.
xiv.
Eventuelt.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling:
a. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen eller flertallet af de
registrerede medlemmer ønsker dette, denne indkaldes og afvikles på samme måde som
den ordinære generalforsamling.
b. Dagsorden sendes tilsvarende en uge før.

§ 12.

Digital afholdelse af generalforsamling:
a. Såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure,
herunder ved myndighedspåbud, kan bestyrelsen beslutte, at der udelukkende afholdes
en digital generalforsamling.
b. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal
anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling.
c. Bestyrelsen skal sikre at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at
vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.
d. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende
deltagelse og afvikling, under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme
på generalforsamlingen.
e. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
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Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal
anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes
oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan
finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
g. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.
§ 13.

Den daglige ledelse:
a. Bestyrelsen konstituere sig med næstformand og øvrige poster.
b. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af en
næstformand, en kasserer og to medlemmer, samt eventuelt to suppleanter.
c. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.
d. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
e. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
f. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder.
g. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 medlemmer er til stede.
h. Andre ansvars- og udvalgsposter fordeles internt af bestyrelsen og kan variere efter
behov.
i. Bestyrelsen skal kunne indsætte nyt medlem i bestyrelsen ad-hoc (selv-supplere), hvis et
bestyrelsesmedlem stopper midt i periode. Vedkommende vil være på valg ved
førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 14.

Økonomi, regnskab og revision:
a. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
b. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte interne revisor.
c. Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.

§ 15.

Tegning og hæftelse
a. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem. Ved eventuel optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
b. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.

§ 16.

Vedtægtsændringer:
a. Vedtægter kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget
fremgår af dagsordenen.
b. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.
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§ 17.

28/3-2022

Opløsning af foreningen:
a. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på to af hinanden følgende
generalforsamlinger, med mindst 3 ugers mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.
For at disse generalforsamlinger er beslutningsdygtige kræves, at mindst to tredjedele af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
b. Opnås et flertal for opløsning på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
c. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål.
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§ 18.

Datering:
a. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28/3 - 2022
Dirigentens og bestyrelsens underskrift:

Christian Marstrand
Dirigent / Næstformand

Leon Castro Lagunas
Formand

Rasmus Holmbach Keil
Kasserer

Mia Gosvig
Medlem

Victor Ibsen
Medlem

Dorthe Dreyer
1. Suppleant

Anne Topholm
2. Suppleant
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