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§ 1 Forenings navn og hjemsted 
Foreningens navn er Herning Amatør Bokseklub. Dens hjemsted er Herning 

Kommune. 

Foreningens lokaler ligger i Sportscenter Herning: 

Holingknuden 3, 7400 Herning 

Foreningen er stiftet den 27. marts 1929 

 

§ 2 Foreningens formål 
Herning Amatør Bokseklubs formål er at give sine medlemmer undervisning i 

boksning på en sådan måde, at det styrker og udvikler dem fysisk og psykisk. 

For kamphold ved afholdelse af stævner og opvisninger overfor 

offentligheden at skabe kendskab til og interesse for boksesporten. 

Motionsboksning er for alle, både drenge og piger i alle aldre. Der er fokus på 

motion og kondition. Træningen foregår i højt tempo, med høj puls og stor 

fedtforbrænding, og en masse gode øvelser, der træner hele kroppen. 

 

§ 3 Medlemskab af organisation 
Foreningen er medlem af Dansk Amatør Bokse Union, der er medlem under 

Danmarks Idrætsforbund og underlagt disses love og bestemmelser. 

Foreningen er også medlem af Samvirkede Idrætsklubber i Herning (SIKH). 

 

§4 Optagelse af medlemmer 
For at blive optaget som aktivt medlem af Herning Amatør Bokseklub fordres, 

at vedkommende har ført en hæderlig opførelse.  

Indmeldelse forgår ved at oprette sig som medlem i HABKs 

medlems- database på internettet www.habk.dk  

http://www.habk.dk/
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Personer med betingede og ubetingede domme for:  

Vold, voldtægt, brug eller salg af narkotika, doping samt 

euforiserende stoffer eller lignede, kan tidligst blive medlem 1 år 

efter endt afsoning. Ved tvivlstilfælde, tager bestyrelsen beslutning 

herom. 

Æresmedlemmer kan optages af en enig bestyrelse. Bestyrelsen informerer 

generalforsamlingen herom. 

 

§ 5 Kontingent 
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen, som også beslutter hvordan 

betaling skal opkræves.  

Ledere/ikke aktive trænere betaler, et af den til enhver tid siddende 

bestyrelse, fastsat kontingent.  

Medlemmer, som ikke har betalt kontingent/abonnement, har ikke adgang til 

træning eller benyttelse af klubbens lokaler og faciliteter.  

Specielle omstændigheder kan medføre hel eller delvis fritagelse for 

kontingent, alt efter bestyrelsens skøn og beslutning. 

 

§ 6 Medlemmers rettigheder, pligter og eksklusion 
Alle aktive medlemmer har lige rettigheder og pligter.  

Kampholdet deltagelse i stævner og matcher udtages af trænerne.  

Bestyrelsen/formand kan dog ændre i disse udtagelser, dersom den 

af helbredsmæssige grunde for den enkelte udøver skønner det 

nødvendig.  

Alle medlemmer skal bruge de til enhver tid gældende 

indregistreringsmetoder- eller systemer ved hver træning. Disse besluttes af 

bestyrelsen. Det er trænererens ansvar at alle der deltager i træning har 

registreret sig. 
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Alle medlemmer har at rette sig efter klubbens love, samt efter bedste evne 

at varetage klubbens interesser. I klubbens lokaler, eller hvor klubben er 

samlet, er det enhvers pligt at optræde taktfuldt og ordentlig. 

For overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen, når den finder det 

nødvendigt, tildele et medlem en karantæne på indtil 6 måneder, glædende 

for såvel træning som konkurrence.  

Hvis et medlem bliver idømt en betinget eller ubetinget dom for: 

Vold, voldtægt, brug eller salg af narkotika, doping samt 

euforiserende stoffer eller lignede medfører eksklusion. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben. 

Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft 

lejlighed til at fremføre sit forsvar og synspunkter. 

 

§ 7 Træning og mesterskaber 
De ordinære træningstider bestemmes af bestyrelsen og bekendtgøres for 

medlemmerne ved opslag i klublokalerne, samt på hjemmesiden.  

Træningen ledes af de af bestyrelsen valgte/ansatte trænere. Alle aktive 

medlemmer er forpligtig til at efterkomme trænernes påbud.  

 

§ 8 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter 

foreskriver, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i april måned, 

indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalerne og på 

Facebook HABK siden.  

Dagsorden bekendtgøres senest 4 dage før generalforsamlingen ved opslag I 

klublokalerne. 
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Tilmelding og forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, 

skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen 

afholdes. Forslagene bekendtgøres samtidig med dagsordenen. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af 

foreningen i mindst en måned før generalforsamlingen, og som ikke er i 

kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Forældre/værge til aktive under 16 år kan overvære generalforsamlingen med 

taleret og stemmeret. 

Æresmedlemmer har taleret og stemmeret.  

 

§ 9 Dagsorden - Ordinær generalforsamling 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, samt budget 

for det kommende år. 

4. Behandling af evt. indkomne forslag. 

5. Valg af formand (lige år) 

6. Valg af kasserer (ulige år) 

7. Valg bestyrelsesmedlemmer 

a) Valg af op til 2 medlemmer til bestyrelsen (lige år) 

b) Valg af op til 2 medlemmer til bestyrelsen (ulige år) 

8. Valg af 2 revisorer  

9. Valg af evt. udvalg 

10. Uddeling af pokaler og nåle 

11. Eventuelt. 
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§10 Generalforsamling ledelse 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne.  

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg, på 

begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt.  

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af 

forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når bestyrelsen 

ønsker det, eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller 

krav herom til bestyrelsen.  

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 1 måned efter 

begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om dette emne, 

der ønskes behandlet.  

Indkaldelse og bekendtgørelse af dagsorden offentliggøres af bestyrelse på 

samme måde som ordinær generalforsamling. 

 

§ 12 Bestyrelsen – valg 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter 

foreningen i henhold til lovene. 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær 

og yderligere op til 2 medlemmer, disse vælges alle for 2 år ad gangen på den 

ordinære generalforsamling.  

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. 
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For at blive valgt ind i bestyrelsen kræves ikke forudgående 

medlemskab af foreningen.  

Genvalg er tilladt. 

 

§ 13 Konstituering og tegningsret 
Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt, dog senest 30 dage efter 

generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, 

heriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede. I formandens forfald 

indtræder næstformanden i hans sted.  

Bestyrelsen laver referat af beslutninger. 

Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner varetages af 

kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 

eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og kassereren i fællesskab. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt. 

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 

 

§ 14 Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelse skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og 

status pr. 31. december til revisorerne. 

Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til 

godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. 

 

§ 15 Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 kritiske 

revisorer, jfr. § 9. 
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Revisorerne skal hvert år i marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at 

beholdningen er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. 

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 

beholdning. 

 

§16 Vedtægtsændringer 
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 

2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§17 Forenings opløsning 
Foreningen kan ikke opløses, så længe den tæller 5 - skriver fem medlemmer, 

og i tilfælde af opløsning tilstilles klubbens ejendele Dansk Amatør Bokse 

Union. Denne paragraf kan aldrig forandres. 

 


