
BVB-Fraktion Dänemark 

Vedtægter  

 

§ 1  

Foreningens navn er: BVB-Fraktion Dänemark, og hjemmehørende i Danmark. Fanklubben er stiftet 09. Juni 

2013. 

 

§2 

Foreningens formål er at støtte fodboldklubben BV. Borussia 09 e.V. Dortmund og byen Dortmund samt at 

bidrage til den gode stemning ved hjemme- såvel som udekampe. Derudover at samle BVB fans til festlige 

aktiviteter samt at udbedre kendskabet til BVB. 

 

§3.a Enhver person der støtter fanklubbens formålsparagraf kan blive medlem i flanklubben, mod betaling 

af det årlige kontingent. 

 

§3.b Ved indmeldelse forpligter man sig til at betale det fastsatte kontingent, samt at udfylde 

medlemsformularen med oprigtige oplysninger.  

 

§4 

Foreningens medlemmer skal have tilhørs forhold til Danmark.  

 

§5 

Bestyrelsen er selvsupplerende, og består af 5 personer - en formand, en næstformand og en kasserer, 

samt 2 øvrige bestyrelses medlemmer, som hver især varetager aftalte arbejdsområder i fanklubben. 

 

Der findes stedfortrædere/suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Såfremt et bestyrelsesmedlem 

fratræder, er det op til de resterende at finde en afløser blandt medlemmerne.  

 

Bestyrelsen vedtager, og følger den gældende forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 

Forretningsordenen ajourføres af bestyrelsen ved almindelig flertal. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 50% af bestyrelsen er tilstede. Beslutninger træffes ved 

almindelig flertal. 



 

Det er løbende op til bestyrelsen at fordele hovedopgaver mellem sig eller andre som bestyrelsen finder 

egnede.  Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper, hvor medlemmer udenfor bestyrelsen kan deltage.  

§6  

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der som udgangspunkt afholdes i 

weekenden i uge 40. 

 

§7 

Kassereren skal én gang årligt udarbejde et regnskab over fanklubbens drift og aktiver. Dette skal revideres 

af en person udenfor bestyrelsen. Regnskabsåret går fra 1/7 - 30/6. 

 

§8.a 

Generalforsamlingen indkaldes på hjemmesiden BVB-Fraktion.dk samt mail og Facebook, med udsendelsen 

til medlemmerne med 3 ugers varsel med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Valg af revisor, bestyrelse og suppleanter  

6. Indkommende forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

7. Eventuelt 

 

§8.b 

Bestyrelsen vælges for 1.år ad gangen 

 

§8.c 

Alle afstemninger på GF, bortset fra vedtægtsændringer (se stk.G) afgøres ved simpelt flertal, er der 

stemmelighed, tæller formandens stemme for to. 

 

§8.d 

Muligheden for at stemme på ordinær/ekstraordinær GF samt muligheden for ved underskrift at indkalde 

til ekstraordinær GF, er betinget af rettidigt indbetalt kontingent. 



 

§8.e 

Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan kun medbringe en fuldmagt, som skal indeholde det 

fuldmagtgivendes navn, medlemnr. og underskrift, samt til hvem fuldmagten er givet. 

 

§8.f 

Ekstraordinær GF skal afholdes, hvis bestyrelsen eller 51 procent af medlemmerne ved skriftlig begæring 

forlanger det. Ekstraordinær GF indkaldes med 2 ugers varsel. 

 

§8.g 

Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 51 procent af de fremmødte medlemmers stemmer på 

generalforsamling. 

 

§9.a 

Eksklusion af et medlem kan finde sted såfremt medlemmet i gentagne tilfælde gør sig ufordelagtigt 

bemærket eller hvis medlemmet i et eller flere tilfælde gør sig særligt ufordelagtigt bemærket. Spørgsmål 

vedrørende eksklusion behandles alene af bestyrelsen og eksklusion kan finde sted ved simpelt flertal i 

bestyrelsen. 

 

§9.b 

BVB-Fraktion Dänemark tager skarpt afstand fra racisme og forhånelse af andres race i forbindelse med 

foreningens arrangementer. Overholder man ikke dette, kan det medføre eksklusion fra foreningen, alt 

efter bestyrelsens vurdering. 

 

§10 

Forslag til vedtægtsændringer eller til dagsorden skal være modtaget en uge inden generalforsamlingen. 

 

§11  

Generalforsamlingen er åben for alle og alle medlemmer skal inviteres mindst to uger inden forsamlingen.  

 

§12 Aktivitetsregler 

For at få adgang til ansøgning om billetter skal man være aktiv i fanklubben. Det er altid op til bestyrelsen, 

at vurdere om et medlem er aktiv, men udgangspunkt er, at medlemmer skal deltage i to aktiviteter per år. 



Aktivitet kan blandt andet være generalforsamling, klubfester eller en fælles aften, hvor man ser en kamp 

sammen.  

 

§13 Behandling af billetter 

a. Man kan kun ansøge om én billet per medlem.  

b. Er der flere ansøgere end billetter trækkes der lod.  

c. Videresalg af billetter fører til bortvisning.  

d. Hvis man ansøger om en billet, hæfter vedkommende for den, men må stadig ikke sælge den 

videre til personer udenfor fanklubben.  

e. Hvis man har fået en billet, men ikke ønsker denne – har man kun muligheden for at give 

billetten videre til andre fanklubmedlemmer eller til medlemmer fra en venskabsfanklub.  

 


