Her ses den ændrede ordlyd i NVBKs vedtægter hvis alle forslagene vedtages:
VEDTÆGTER FOR NVBK
§ 1. Navn
Kredsens navn er Nordjysk Volleyball Kreds, som forkortes NVBK.
Kredsen er en sammenslutning af foreninger, der dyrkes volleyball og er hjemmehørende i
Nordjylland. NVBK arbejder efter de for Dansk Volleyball Forbund, Dansk Idræts Forbund og
International Volleyball Federation til enhver tid gældende love og bestemmelser.
§ 2. Formål
NVBKs formål er at virke til gavn for volleyballspillets udøvere i Nordjylland. Dette sker ved at
virke for oprettelsen af foreninger og repræsentere disse overfor DVBF, samt ved at afholde
turneringer.
§ 3. Medlemskab
Som medlemmer kan kun optages foreninger, hvor der dyrkes volleyball.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves årligt.
§ 4. Organisation
1. Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle
spørgsmål med undtagelse af de kendelser, som DVBF’s og DIF’s amatør- og ordensudvalg træffer.
2. Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt tre repræsentanter fra hver forening.
3. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts/april måned. Mødet indkaldes
skriftligt med mindst én måneds varsel. Hvert medlem af repræsentantskabet kan kun have rådighed
over en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Det reviderede regnskab og status pr. 31. december fremlægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg
a. formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 suppleanter
d. 2 revisorer
e. 2 revisorsuppleanter
6. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde
7. Evt.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Simpelt stemmeflertal er
afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanters stemmer til
fordel for en vedtægtsændring.
Valgbar til NVBK’s bestyrelse er enhver, der er medlem af en klub, som er medlem af NVBK.
Der skal foreligge tilsagn, dersom det drejer sig om en ikke tilstedeværende.

Klubmedlemmer, revisorer og medlemmer af udvalg har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet
uden stemmeret.
Sager, der ikke er påført dagsordenen, kan ikke vedtages. Skriftlig afstemning skal finde sted,
såfremt blot én af de fremmødte, stemmeberettigede kræver det. Forslag, der ønskes behandlet af
repræsentantskabet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før mødet, dette gælder dog ikke
forslag til valgene. De indsendte forslag udsendes sammen med det reviderede regnskab senest 8
dage før mødet
4. Bestyrelsen består af 5 personer. Formanden vælges for et år - de øvrige for to år.
5. Bestyrelsen ansætter en forretningsfører og nedsætter nødvendige arbejdsgrupper. Medlemmer af
disse arbejdsgrupper, behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20 % af
medlemsklubberne ønsker det (skriftligt med dagsorden).
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen bestemmer stedet.
§5. Tegningsret og hæftelse.
Kredsen tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
Kredsens løbende dispositioner tegnes af forretningsføreren.
Kredsen hæfter kun for sine forpligtelser med den af kredsens til en hver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke kredsens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 6. Opløsning
NVBK kan kun opløses såfremt dette er vedtaget på et ordinært - og et derpå følgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde med et stemmetal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
repræsentanter.
I tilfælde af opløsning tilfalder alle kredsens ejendele, arkiver etc. DVBF, som uopholdeligt
underrettes af mødets dirigent.

Vedtaget april 1975
Ændret april 1980

