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VEDTÆGTER 

HØRSHOLM 79ERS BASKETBALL APS 

(CVR-nr.: 30717457) 

 

 

 

1 Navn 

1.1 Selskabets navn er Hørsholm 79ers Basketball ApS 

 

2 Hjemsted 

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm. 

 

3 Formål 

3.1 Selskabets formål er at drive elitebasketball samt igennem tilskud, legater og 

præmier at støtte basketballaktiviteter i Hørsholm. 

 

4 Anpartskapital 

4.1 Selskabets anpartskapital udgør 125.000 kr. 

 

4.2 Anpartskapitalen er opdelt med nominelt kr. 25.000 A-anpartskapital og nominelt 

kr. 100.000 B-anpartskapital. 

 

4.3 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. 

 

5 Anparter 

5.1 Hver anparts pålydende er 1 kr. 

 

5.2 Anparterne i Selskabet er opdelt i A-anparter og B-anparter. 

 

5.2.1 A-anparter giver ret til 20 stemmer pr. anpart, og B-anparter giver ret til 1 stem-

me pr. anpart på Selskabets generalforsamling. 
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5.2.2 B-anparterne kan alene ejes af Hørsholm Basketball Klub. 

 

5.3 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over samtlige Selskabets anpartshavere (an-

partshaverfortegnelsen). 

 

5.4 Anpartshaverfortegnelsen skal indeholde oplysning om navn og bopæl for alle an-

partshavere samt om størrelsen af deres anparter. 

 

5.5 Enhver ændring af ejendomsret til eller pantsætning af en anpart skal anmeldes til 

Selskabet senest fire uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. 

 

5.6 Ved enhver indførsel af rettigheder i anpartshaverfortegnelsen udsteder Selskabet 

en skriftlig bekræftelse på indførslen til såvel den nye som den tidligere rettig-

hedshaver. 

 

5.7 Enhver overgang, herunder pantsætning, af anparter kræver bestyrelsens forudgå-

ende godkendelse. 

 

5.8 Selskabet udbetaler ikke udbytte til anpartshavere. 

 

Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, Hørsholm Basketball Klub modtager 

tilskud, præmie eller legater som led i selskabets opfyldelse af formålsbestemmel-

sen i pkt. 3 ovenfor. 

 

6 Forkøbsret 

6.1 Hvis en A-anpartshaver udenfor de i 6.5 nævnte tilfælde ønsker at overdrage sine 

A-anparter i Selskabet helt eller delvist, har de andre A-anpartshavere forkøbsret 

til de således udbudte A-anparter. Forkøbsretten gælder til den af følgende kurs-

ansættelser, der fører til den laveste købesum: 

 

Anparternes indre værdi i henhold til den seneste generalforsamlingsgodkendte 

årsrapport, eller den kurs, som den sælgende A-anpartshaver bevisligt kan opnå 

ved salg til uafhængig tredjemand. 

 

6.2 Tilbuddet om forkøbsret fremsættes til Selskabets bestyrelse, og skal vedlægges 

dokumentation for den kurs og andre vilkår, som kan opnås ved salg til uafhængig 
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tredjemand. Bestyrelsen beslutter, hvilken af de to kurser i 6.1, der fører til den 

laveste købesum og dermed skal gælde for forkøbsretten og videresender straks 

tilbuddet til de øvrige A-anpartshavere med en anvisning om, til hvilken kurs de 

kan erhverve anparterne. A-anpartshaverne har herefter en acceptfrist på fire uger 

fra tilbuddets modtagelse til at gøre forkøbsretten gældende. 

 

6.3 Forkøbsretten gælder forholdsmæssigt i forhold til A-anpartsbesiddelsen for de for-

købsberettigede A-anpartshavere men med adgang til at erhverve eventuelle yder-

ligere tilbudte A-anparter i det omfang, hvor en eller flere forkøbsberettigede A-

anpartshavere helt eller delvist undlader at gøre brug af deres forkøbsret. Ved ac-

cept skal angives hvor mange anparter, hver enkelt A-anpartshaver ønsker at er-

hverve. Ved eventuel overtegning reduceres i forhold til A-anpartsbesiddelse. 

 

6.4 I det omfang forkøbsretten ikke gøres gældende indenfor acceptfristen, kan de ud-

budte A-anparter i en måned herefter afhændes på de vilkår, der gjaldt ifølge 

købstilbuddet, jf.6.1, til den tredjemand, hvis tilbud udløste forkøbsretten. 

 

6.5 Forkøbsretten gælder ikke ved overdragelse til ægtefælle, livsarvinger eller et kon-

cernforbundet selskab, jf. koncerndefinitionen i anpartsselskabslovens § 3. En ef-

terfølgende overdragelse af den bestemmende indflydelse i det koncernforbundne 

selskab udløser forkøbsret til indre værdi, jf. 6.1, første kursalternativ. 

 

7 Samtykke til anpartsoverdragelse 

7.1 Ingen anpart kan overdrages, udstedes til eller erhverves af - det være sig til 

pant, ved arv eller til eje-, uden godkendelse af Hørsholm Basketball Klub. God-

kendelse kan ikke nægtes uden saglig grund. 

 

7.2          Saglig grund, der kan begrunde, at Hørsholm Basketball Klub kan nægte  

 godkendelse af en anpartsoverdragelse i henhold til 7.1, kan f.eks. være, at      

 den købende part driver konkurrerende virksomhed. Anparter kan ikke over   

 drages til eller ejes af nogen der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. 
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8 Generalforsamlinger 

8.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller andet sted i Storkøben-

havn. 

 

8.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og 

godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden fem 

måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår. 

 

8.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med højst fire ugers og mindst 

otte dages varsel. 

 

8.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 

det skriftligt forlanges af Selskabets revisor eller af en anpartshaver. 

 

8.5 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst otte dages 

varsel og således, at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes senest to 

uger efter, at bestyrelsen har besluttet det eller har modtaget skriftligt krav herom 

fra Selskabets revisor eller en anpartshaver. Indkaldelsesfristen løber ved en så-

dan beslutning fra dagen for denne og ved et sådant krav fra dagen, hvor dette er 

modtaget af Selskabet. 

 

8.6 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling udelukkende ved meddelelse til hver 

anpartshaver på den adresse eller email-adresse, jf. pkt. 10, som anpartshaveren 

har oplyst til Selskabet. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt 

til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde. 

 

8.7 I indkaldelsen skal angives hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlin-

gen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsæn-

dringer, skal forslagets væsentligste indhold angives. 

 

8.8 En anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlin-

gen, såfremt anpartshaveren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen 

i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 
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8.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

8.9.1 Beretning om Selskabets virksomhed, 

 

8.9.2 godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen, 

 

8.9.3 beslutning om resultatdisponering, 

 

8.9.4 valg af bestyrelse, og 

 

8.9.5 valg af revisor. 

 

8.10 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af be-

styrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandlingsmåde, 

stemmeafgivning og resultatet heraf. 

 

8.11 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre an-

det følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter. 

 

8.12 Beslutning om vedtægtsændring eller om Selskabets likvidation er kun gyldig, hvis 

den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

8.13 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Refe-

ratet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsesformanden. 

 

8.14 Såfremt samtlige anpartshavere er enige herom, kan anpartshaverne træffe be-

slutning på anden måde end ved afholdelse af generalforsamling. Beslutningen skal 

indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. 

 

9 Stemmeret 

9.1 På generalforsamlingen giver hver A-anpart 20 stemmer og hver B-anpart 1 stem-

me. 
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9.2 En anpartshaver kan dog ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter på 

generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at anparterne er blevet noteret i an-

partshaverfortegnelsen, eller anpartshaveren har anmeldt og dokumenteret sin ret . 

 

10 Meddelelser 

10.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets anpartshavere i henhold til an-

partsselskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter 

kan fremlægges eller fremsendes elektronisk. 

 

10.2 Alle anpartshavere skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende 

ajourføre denne. 

 

10.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kom-

munikation gives af Selskabets bestyrelse til anpartshaverne. 

 

11 Ledelse 

11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse.  

 

12 Bestyrelse 

12.1 Selskabets bestyrelse skal bestå af mindst 3 og højst 10 medlemmer, hvoraf gene-

ralforsamlingen vælger mindst 2 og højst 8 medlemmer, og Hørsholm Basketball 

Klub udpeger mindst 1 og højst 2 medlemmer. 

 

12.2 Valgbare til Selskabets bestyrelse er alene personer, der deltager eller som har 

deltaget aktivt i Hørsholm Basketball Klub som spiller, træner, bestyrelsesmedlem 

eller som forælder til en spiller. For de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer kan generalforsamlingen dog ved simpelt flertal beslutte at bortse fra det-

te valgbarhedskriterium for så vidt angår et mindretal af bestyrelsens medlemmer. 

 

12.3 Hørsholm Basketball Klub udpeger 1 bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsen består af 

højst 6 medlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis det samlede antal af med-

lemmer i bestyrelsen overstiger 6. Det eller de bestyrelsesmedlem(mer), der ud-

peges af Hørsholm Basketball Klub, er ikke på valg på Selskabets generalforsam-

linger, men kan udskiftes når som helst ved meddelelse fra Hørsholm Basketball 
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Klub til selskabets bestyrelse. Det eller de pågældende bestyrelsesmedlem(mer) 

skal opfylde valgbarhedskriteriet i 12.2. 

 

12.4 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års 

ordinære generalforsamling, men kan genvælges. 

 

12.5 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. 

 

12.6 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelig-

hed er formandens stemme afgørende. 

12.7 Forslag om resultatdisponering, herunder udbetalinger i.h.t. formålsbestemmelsen, 

jfr. pkt. 3, fremsættes motiveret af bestyrelsen til godkendelse på selskabets ordi-

nære eller ekstraordinære generalforsamling. 

 

13 Tegningsregel 

13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 

 

14 Revisor 

14.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor. 

 

14.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. 

 

15 Årsrapport 

15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Selskabets første 

regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 30. juni 2008. 

 

 

- 0 - 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. september 2010. 

 

Som dirigent: 

Karen Ryder 
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16.      Ny formulering af 7 er indarbejdet i vedtægterne, og § 11 er bragt i 

overestem- 

          melse med selskabslovgivningen 

 

           Godkendt af anpartshaverne 12. og 16. august 2016 

           John Norlin 

 

 

 


