FAXE BADMINTON CLUB
- en del af et aktivt fritidsliv

Vedtægter for Faxe Badminton Club.

§1
Foreningens navn er Faxe Badminton Club, under Dansk Badminton Forbund.
Foreningens formål er i videst omfang, at give befolkningen i Faxe og omegn lejlighed
til at dyrke badminton. Hjemstedskommune er Faxe.
§2
Adgang til at blive medlem har enhver, dog kan bestyrelsen begrænse tilgangen af
hensyn til pladsforholdene. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Medlemmer der ikke deltager aktivt, men betaler det årlige medlemskontingent, er
valgbare til bestyrelsen
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen.
§3
Kontingent fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling og opkræves
helårsvis, senest den 1. oktober. Medlemmer der indmeldes efter 1. oktober, opkræves
kontingent hurtigst muligt efter indmeldelse og for den resterende del af sæsonen.
Betaler et medlem ikke kontingent, kan vedkommende slettes af klubben og kan kun
optages mod at betale restancen.
§4
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel, skriftligt til bestyrelsen. I forbindelse med
udmeldelse, skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen
afvikles.
§5
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende
handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på blive hørt,
inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden
krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på
dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion
kræver samme majoritet som ved en ændring af foreningens vedtægt.
§6
Den øverste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen, der er
beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Indsigelse med
generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes før forhandlingerne har taget deres
begyndelse.
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§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og skal indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale medier, opslag i hallen og på
foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de
sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§8
Dagsorden.
På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal behandles følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning
Fastsættelse af kontingent
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for denne
Eventuelt

§9
Forhandlinger på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen og ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og
beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jfr. henholdsvis § 16 og § 17.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved
personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens
beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom
til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1
måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det
emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse, mødets ledelse, afstemning mv. gælder
de samme bestemmelser, som den ordinære generalforsamling.
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§ 11
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og er enige. Over bestyrelsens
handlinger føres protokol.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, således at 2 bestyrelsesmedlemmer i
ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år henholdsvis er på valg. Det enkelte
bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde umiddelbart
efter generalforsamlingen.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jfr. §
7.
§ 12
Hvis muligt vælges 1 suppleant til bestyrelsen hvert år.
1 bilagskontrollant og 1 suppleant for denne vælges hvert år.
§ 13
Bestyrelsen har ret til, hvis ikke andre muligheder forefindes, at træffe
arrangementer, selvom disse medfører at fast spilletid må annulleres.
Medlemmer har krav på, at få ændringer oplyst senest spilleaftenen før.
§ 14
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første hele regnskabsår
er 2015. Kassereren skal afgive regnskabet til revision senest 10 dage før
generalforsamlingen. Bilagskontrollanten skal gennemgå regnskabet og påse, at
beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og
årsregnskabet forsynes med kontrollantens påtegning.
§ 15
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
§ 16
Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Til ændring af foreningens formål, jfr. § 1, kræves dog, at mindst 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen og at vedtagelse sker
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med 2/3 af de af afgivne stemmer. Såfremt generalforsamlingen ikke er
beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages
varsel og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af
fremmødte medlemmer.
§ 17
Ophævelse af klubben kan kun finde sted ved generalforsamlingsbeslutning og det
skal i indkaldelsen til denne udtrykkelig bemærkes, at ophævelsen af foreningen
tilsigtes.
Vedtagelsen af en sådan beslutning kan kun ske med 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Desuden skal der på generalforsamlingen være repræsenteret mindst halvdelen af
foreningens medlemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig af samme
grund skal en ny generalforsamling indkaldes. Vedtages forslaget her, med den
ovennævnte majoritet, er det endeligt vedtaget, uanset hvor mange der er mødt.
I tilfælde af foreningens ophævelse skal dens eventuelle aktiver skænkes til sportslige
formål, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.
Således er disse vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 9. september 1941,
ændret i oktober 1967, marts 1993, august 2006 og 18. juni 2007.
Således fremsat og vedtaget ændringer på ordinær generalforsamling afholdt den 21.
maj 2014.
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