Generalforsamling den 29. maj 2017
Vedr. dagsordenens pkt. 6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlægger nedenstående forslag til justeringer af klubbens vedtægter. Ved godkendelse indstiller bestyrelsen, at vedtægtsændringerne fremstilles igen på den ordinære generalforsamling i maj 2018 med
henblik på endelig vedtagelse.
Ændringsforslag og begrundelse herfor
Med den nuværende sammensætning af spillertruppen i Værløse Badminton har Eliteformandsfunktionen pt
overlevet sig selv. I dagligdagen er funktionen stort set smeltet sammen med Seniorformandsposten. Bestyrelsen foreslår derfor, at de to udvalg og de tilhørende formandsposter samles i et Senior- og Eliteudvalg med
én formand. Af hensyn til gennemsigtigheden i regnskabet vil der stadig blive udarbejdet budget og regnskab
for henholdsvis Seniorafdelingen og Eliteafdelingen.
Bestyrelsen ønsker dog at bevare muligheden for at opdele de to funktioner, hvis klubbens aktiviteter på
eliteniveau gør det hensigtsmæssigt. Dette er indarbejdet i forslaget.
Den nuværende formand for Eliteudvalget, Jesper Mikkelsen, er ikke på valg i år. Han fortsætter sin periode
ud.
Der foretages endvidere konsekvensrettelser som følge af ovenstående ændringsforslag samt enkelte faktuelle rettelser, idet nogle af badmintonforbundene har skiftet navn, der er nye krav til underskrivelse af referater
af generalforsamlinger, og da vi kommunikerer mere og mere med medlemmerne pr. e-mail.

Forslag til Vedtægtsændringer for Værløse Badminton
Indholdsfortegnelse
Konsekvensrettes, idet § 17. Eliteudvalget udgår. De efterfølgende §-numre ændres.

Vedr. § 3. Indordning i forbund
Nuværende ordlyd:
Klubben er medlem af: IF Værløse (IFV), Furesø Idrætsråd (FIR), Sjællands Badminton Kreds
(SBKr), Danmarks Badminton Forbund (DBF), Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er underkastet disses love og bestemmelser.

Forslag til ny ordlyd:
Klubben er medlem af: IF Værløse (IFV), Furesø Idrætsråd (FIR), Badminton Sjælland, Badminton
Danmark, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er underkastet disses love og bestemmelser.
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Vedr. § 4. Medlemmer af Værløse Badminton
Nuværende ordlyd:
Stk.9. Medlemmer skal til enhver tid holde klubben orienteret om sin postadresse.

Forslag til ny ordlyd:
Stk.9. Medlemmer skal til enhver tid holde klubben orienteret om sin postadresse og mail-adresse,
hvis en sådan haves.

Vedr. § 6. Udmeldelse
Nuværende ordlyd:
Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens adresse med mindst 14 dages
varsel før førstkommende betalingstermin. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
Stk. 4. Sager af denne art kan endvidere ad den sædvanlige vej gennem klub til kreds og fra kreds til
forbund indankes til kendelse i henhold til DBF's love.

Forslag til ny ordlyd:
Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens adresse eller klubbens kontor-mail med mindst 14 dages varsel før førstkommende betalingstermin. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
Stk. 4. Sager af denne art kan endvidere ad den sædvanlige vej gennem klub til kreds og fra kreds til
forbund indankes til kendelse i henhold til Badminton Danmarks love.

§ 7. Ordinær generalforsamling
Nuværende ordlyd:
Stk.11. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ønske herom fremsættes. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.

Forslag til ny ordlyd:
Stk.11. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ønske herom fremsættes. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten og en af klubbens revisorer.

§ 8. Dagsorden
Nuværende ordlyd:
3. Godkendelse af udvalgsformændenes beretninger (senior, elite, ungdom, motionist, evt. sponsor).
7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):
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I lige år:
· Formand
· Sekretær
· Eliteformand
· Ungdomsudvalgsformand
· Menigt bestyrelsesmedlem
· Suppleant til bestyrelsen
· Revisor
· Revisorsuppleant (for 1 år af gangen)
I ulige år (for en toårig periode):
· Næstformand
· Kasserer
· Seniorudvalgsformand
· Motionistudvalgsformand
· Menigt bestyrelsesmedlem
· Suppleant til bestyrelsen
· Revisor
· Revisorsuppleant (for 1 år af gangen)

Forslag til ny ordlyd:
3. Godkendelse af udvalgsformændenes beretninger (senior og elite, ungdom, motionist, evt. sponsor).
7. Valg til bestyrelsen
I lige år (for en toårig periode):
· Formand
· Sekretær
· Eliteformand (hvis aktuelt)
· Ungdomsudvalgsformand
· Menigt bestyrelsesmedlem
· Suppleant til bestyrelsen
· Revisor
· Revisorsuppleant (for 1 år af gangen)
I ulige år (for en toårig periode):
· Næstformand
· Kasserer
· Seniorudvalgsformand
· Motionistudvalgsformand
· Menigt bestyrelsesmedlem
· Suppleant til bestyrelsen
· Revisor
· Revisorsuppleant (for 1 år af gangen)
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Vedr. § 10. Bestyrelsen
Nuværende ordlyd:
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af 10 medlemmer:
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Eliteformand, Seniorudvalgsformand, Ungdomsudvalgsformand, Motionistudvalgsformand og to menige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger de enkelte bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år, således:
Formand, Sekretær, Eliteformand, Ungdomsudvalgsformand og det ene menige bestyrelsesmedlem
afgår i lige årstal, mens Næstformand, Kasserer, Seniorudvalgsformand og Motionistudvalgsformand og det andet menige medlem afgår i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Til imødegåelse af eventuel vakance inden for bestyrelsen vælger generalforsamlingen, i både lige
og ulige år, for to år af gangen en bestyrelsessuppleant, således at der til enhver tid er to valgte bestyrelsessuppleanter. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen for at udfylde opstået vakance, skal på
valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Kun aktive, myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Forslag til ny ordlyd:
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af mindst 9 medlemmer:
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Senior- og Eliteudvalgsformand, Ungdomsudvalgsformand, Motionistudvalgsformand og to menige bestyrelsesmedlemmer. I perioder, hvor der også
er valgt en Eliteudvalgsformand, vil bestyrelsen bestå af 10 medlemmer, jf. § 15, stk. 11.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger de enkelte bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år, således:
Formand, Sekretær, Eliteformand (hvis en sådan haves), Ungdomsudvalgsformand og det ene menige bestyrelsesmedlem afgår i lige årstal, mens Næstformand, Kasserer, Senior- og Eliteudvalgsformand og Motionistudvalgsformand og det andet menige medlem afgår i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Til imødegåelse af eventuel vakance inden for bestyrelsen vælger generalforsamlingen, i både lige
og ulige år, for to år af gangen en bestyrelsessuppleant, således at der til enhver tid er to valgte bestyrelsessuppleanter. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen for at udfylde opstået vakance, skal på
valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Kun aktive, myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Vedr. § 15. Seniorudvalget
Nuværende ordlyd:
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Stk. 1. Seniorudvalgsformanden, der vælges for to år, vælges særskilt, jfr. § 8 og er født medlem af
bestyrelsen, jfr. § 10.
Stk. 2. De øvrige seniorspilleudvalgsmedlemmer, der vælges for ét år, vælges af seniorafdelingen
selv senest én måned efter ordinær / ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Seniorudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Seniorudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne, at
arrangere sportslige arrangementer, matcher, udfærdige reglementer og lignende, samt selvstændigt
at foretage udvælgelsen af de spillere, der skal repræsentere klubben i turnerings- og repræsentative
kampe. Endvidere er det seniorudvalgets opgave at repræsentere klubben i relevante eksterne seniorsammenhænge.
Stk. 5. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.
Stk. 6. Seniorudvalgsformanden indkalder til udvalgsmøder og seniorudvalgsformandens stemme er
i tilfælde af stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at to
medlemmer af udvalget ønsker det.
Stk. 7. Klubbens Formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til overvære møderne.
Stk. 8. Seniorudvalget skal føre referat over møder og spilleresultater samt sørge for meddelelser til
pressen. Referat af møderne skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 9. Det er seniorudvalgets opgave, under seniorudvalgsformandens ansvar, at udarbejde og indstille seniorafdelingens budget til bestyrelsens godkendelse, herunder eventuel indgåelse af for
klubben bindende kontrakter med såvel spillere som trænere.

Forslag til ny ordlyd:
§ 15. Senior- og Eliteudvalget
Stk. 1. Senior- og Eliteudvalgsformanden, der vælges for to år, vælges særskilt, jfr. § 8 og er født
medlem af bestyrelsen, jfr. § 10.
Stk. 2. De øvrige medlemmer af senior- og elitespilleudvalget, der vælges for ét år, vælges af senior- og eliteafdelingen selv senest én måned efter ordinær / ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Senior- og Eliteudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Senior- og Eliteudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med
denne, at arrangere sportslige arrangementer, matcher, udfærdige reglementer og lignende, samt
selvstændigt at foretage udvælgelsen af de spillere, der skal repræsentere klubben i turnerings- og
repræsentative kampe. Endvidere er det udvalgets opgave at repræsentere klubben i relevante eksterne seniorsammenhænge.
Senior- og Eliteudvalgets opgave er endvidere at varetage ansvaret for elitearbejdet og elitetalent5

udviklingsarbejdet i klubben i ungdoms- og seniorregi, herunder i tæt samarbejde med ungdomsafdelingen at sikre kompetent trænerkapacitet.
Stk. 5. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.
Stk. 6. Senior- og Eliteudvalgsformanden indkalder til udvalgsmøder og udvalgsformandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at
to medlemmer af udvalget ønsker det.
Stk. 7. Klubbens Formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til overvære møderne.
Stk. 8. Senior- og Eliteudvalget skal føre referat over møder og spilleresultater samt sørge for meddelelser til pressen. Referat af møderne skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 9. Det er Senior- og Eliteudvalgets opgave, under udvalgsformandens ansvar, at udarbejde og
indstille afdelingens budget til bestyrelsens godkendelse, herunder eventuel indgåelse af for klubben
bindende kontrakter med såvel spillere som trænere. Der udarbejdes og godkendes særskilt budget
for henholdsvis seniorafdelingens og eliteafdelingens aktiviteter.
Stk. 10. Repræsentation af klubben i forhold til eksterne interessenter i elitesammenhæng varetages
af Senior- og Eliteudvalgsformanden i tæt samråd med klubbens formand. Dette omfatter bl.a. relationer til forbund, kommunal forvaltning og medier.
Stk. 11. Bestyrelsen kan i perioder, hvor der er særlige aktiviteter i Eliteafdelingen, vælge at udskille opgaverne i relation til Eliteafdelingen til en særlig eliteformand. Denne skal i så fald vælges på
den årlige generalforsamling.

Vedr. § 16. Ungdomsudvalget
Nuværende ordlyd:
Stk. 4. Ungdomsudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne,
at arrangere sportslige arrangementer, matcher, udfærdige reglementer og lignende, samt selvstændigt at foretage udvælgelsen af de spillere, der skal repræsentere klubben i turnerings- og repræsentative kampe. Endvidere er det ungdomsudvalgets opgave at repræsentere klubben i relevante eksterne ungdomssammenhænge.

Forslag til ny ordlyd:
Stk. 4. Ungdomsudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne,
at arrangere sportslige arrangementer, matcher, udfærdige reglementer og lignende, samt selvstændigt at foretage udvælgelsen af de spillere, der skal repræsentere klubben i turnerings- og repræsentative kampe. Endvidere er det ungdomsudvalgets opgave at repræsentere klubben i relevante eksterne ungdomssammenhænge.
Ungdomsafdelingens opgave er endvidere, I tæt samarbejde med Senior- og Eliteudvalget, at varetage ansvaret for elitearbejdet og elitetalentudviklingsarbejdet i klubben i ungdoms- og seniorregi,
herunder at sikre kompetent trænerkapacitet.
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Vedr. § 17. Eliteudvalget
Nuværende ordlyd:
Stk. 1. Eliteformanden, der vælges for to år, vælges særskilt, jfr. § 8 og er født medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget, jfr. § 10 og § 13.
Stk. 2. De øvrige eliteudvalgsmedlemmer vælges i samråd mellem Formand og Eliteformand.
Stk. 3. Eliteudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Eliteudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne, at
varetage ansvaret for elitearbejdet og elitetalentudviklingsarbejdet i klubben i ungdoms- og seniorregi, herunder i tæt samarbejde med seniorafdelingen og ungdomsafdelingen at sikre kompetent
trænerkapacitet.
Stk. 5. Repræsentation af klubben i forhold til eksterne interessenter i elitesammenhæng varetages
af Eliteformand i tæt samråd med klubbens Formand. Dette omfatter bl.a. relationer til forbund,
kommunal forvaltning og medier.
Stk. 6. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.
Stk. 7. Eliteformanden indkalder til udvalgsmøder og Eliteformandens stemme er i tilfælde af
stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at to medlemmer af
udvalget ønsker det.
Stk. 8. Klubbens Formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til overvære møderne.
Stk. 9. Eliteudvalget skal føre referat over møder og spilleresultater samt sørge for meddelelser til
pressen. Referat af møderne skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 10. Det er eliteudvalgets opgave, under Eliteformandens ansvar, at udarbejde og indstille eliteafdelingens budget til bestyrelsens godkendelse, herunder eventuel indgåelse af for klubben bindende kontrakter med såvel spillere som trænere.

§ 17 Eliteudvalget udgår, og efterfølgende §-numre justeres således:
§ 17. Motionistudvalget
§ 18. Sponsorudvalget
§ 19. Vedtægtsændringer
§ 20. Klubbens ophævelse
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