Vedtægter for Glostrup Badminton Club
§ 1 Navn og Hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton
Club”
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune.
§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Det er Glostrup Badminton Clubs formål at tilbyde interesserede mulighed for
at spille badminton og dygtiggøre sig inden for denne idræt samt med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til og interessen for at
spille badminton.
§ 3 Medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Foreningen er gennem Badminton Sjælland medlem af Dansk Badminton
Forbund og derigennem tilsluttet Dansk Idrætsforbund og The International Badminton
Federation. Foreningen er endvidere medlem af DGI, Midt- og Vestsjælland.
§ 4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlem i Glostrup Badminton Club kan optages alle, der kan tilslutte sig
foreningens formål, jf. dog § 2 og 3. Foreningen optager passive medlemmer.
Stk. 2. Medlemmer under 16 år kan kun optages med tilladelse fra den pågældendes
forældre eller værge.
Stk. 3. Ingen, der er slettet på grund af restance fra medlemskab i en klub under DIF,
kan optages som medlem før restancen er betalt. Ingen, der er ekskluderet af en klub
under DIF, kan optages som medlem, medmindre den klub, der har ekskluderet, giver
sit samtykke.
Stk. 4. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte, at
medlemmerne skal betale boldpenge, der varierer med boldforbruget blandt de enkelte
medlemskategorier.
Stk. 5. Bestyrelsen kan fastsætte, at medlemskontingent og boldpenge opkræves i rater
eller for et år ad gangen.
Stk. 6. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr, der skal betales for rykkere, der udsendes,
når kontingent og boldpenge ikke er betalt til tiden.
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Stk. 7. Medlemskabet er løbende, men ophører automatisk, hvis forfalden kontingent
ikke er betalt til tiden.
Stk. 8. Udmeldelse midt i en kontingentperiode berettiger ikke til refusion af
kontingent og boldpenge.
Stk. 9. Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter og de bestemmelser, som
bestyrelsen fastsætter samt de reglementer, der gælder for de lokaler, som foreningen
benytter.
Stk. 10. Medlemmerne er så vidt det er muligt forpligtet til at hjælpe til med at afvikle
foreningens arrangementer i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes af
bestyrelsen eller af udvalg, som bestyrelsen har nedsat.
§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der træffer beslutning
ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, jf. dog § 9 stk. 1 og 2.
Stk. 2. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemmer under 16 år har dog kun stemmeret ved en fremmødt forælder.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten
må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 4. Der tages referat af generalforsamlingens møder.
Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden og ved opslag på foreningens
tavler på spillestederne.
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af
kontingent og boldpenge.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med
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mindst 8 dages varsel.
Stk. 9. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
inden en måned efter, at mindst 50 medlemmer har stillet skriftligt begrundet krav
herom.
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af mindst 4
medlemmer, der er vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at det
tilstræbes, at højst halvdelen af en siddende bestyrelse er på valg et givet år.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand og kasserer
og øvrige bestyrelsesposter.
Stk. 3. Bestyrelsen har til opgave at lede og repræsentere foreningen i
overensstemmelse med foreningens formål og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler i henhold til det godkendte budget.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der tages referat af
bestyrelsens møder.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Medlemmerne
af udvalgene behøver ikke at være bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder en plan for benyttelse af de badmintonbaner, der er til
rådighed for foreningen, og bestemmer, hvorledes banerne fordeles til brug for
medlemmerne. Medlemmernes ønsker skal så vidt muligt søges imødekommet.
Stk. 7. Bestyrelsen har ret til at aflyse planmæssigt spil på banerne, hvis foreningen
efter beslutning i bestyrelsen skal anvende banerne til turneringer eller andre
arrangementer. Aflysning skal ske ved opslag på foreningens opslagstavle på
spillestedet mindst 8 dage før det pågældende arrangement skal afholdes.
Stk. 8. Foreningens midler skal være anbragt i et pengeinstitut på en konto i
foreningens navn. Formanden og kassereren kan dog ligge inde med en mindre
kassebeholdning, når den daglige drift nødvendiggør det. Vi må modtage elektronisk
post fra pengeinstitut. For at hæve penge på foreningens konto kræves underskrift af
kasserer eller formand.
§ 7 Regnskab og revision
Stk. 1. Der udarbejdes et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter
med sammenligningstal fra årsregnskabet fra året før og fra budgettet.
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret (1. januar til 31. december).
Stk. 3. Årsregnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
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Stk. 4. På den ordinære generalforsamling vælges en eller to revisorer, der har til
opgave at gennemgå årsregnskabet og det tilhørende regnskabsmateriale.
Stk. 5. Revisor påtegner årsregnskabet. Hvis gennemgangen af regnskab og
regnskabsmateriale har givet anledning til bemærkninger, skal de anføres i revisors
påtegning.
§ 8 Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes almindeligvis ved formanden eller kassereren. I sager, hvor
det måtte forlanges af Glostrup Kommune, tegnes foreningen dog af den samlede
bestyrelse.
Stk. 2. I forhold til pengeinstitutter tegnes foreningen af kassereren eller formanden.
Stk. 3. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at
kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at
indgå kontrakter herom.
§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at 3/4 af de stemmeberettigede tilstedeværende på
en genetalforsamling stemmer for ændringerne.
Stk. 2. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at 3/4 af samtlige
stemmeberettigede i foreningen stemmer for. Er denne andel af foreningens
stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, indkalder
bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 4/5 af de tilstedeværende uanset antal - kan træffe beslutning om foreningens opløsning.
Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle formue skænkes bort til
idrætslige formål i Glostrup Kommune efter den afsluttende generalforsamlings
bestemmelse.
Stk. 4. ”Love for Glostrup Badminton Club” vedtaget på generalforsamlingen den 21.
maj 2001, 3. maj 1982 som ændret på generalforsamlingerne den 10. maj 1985, den 26.
maj 1986, den 22. maj 1989 og den 15. maj 1995 ophæves.
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Vedtaget på foreningens ekstra ordinære generalforsamling den 15. maj 2017.

Dirigent

Formand

……………………

……………………………

Dato og underskrift

Dato og underskrift
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