Nivå Kokkedal Badmintonklub
VEDTÆGTER FOR NIVÅ KOKKEDAL BADMINTONKLUB

§ 1 Navn, hjemsted og formål
1) Foreningens navn er NIVÅ KOKKEDAL
BADMINTONKLUB, stiftet den 5. maj
1994 af Nivå Badmintonklub, stiftet den
27/1 1957 og af Kokkedal Idrætsklubs
Badmintonafdeling, stiftet den 22/2
1979.
2) Foreningens hjemsted er Fredensborg
kommune.
3) Foreningens formål er at give sine
medlemmer mulighed for at dyrke
badminton, samt at arbejde for at
tilvejebringe de bedst mulige
spilleforhold.

§ 4 Generalforsamlingen
1) Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
2) Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af februar
måned, og den indvarsles med 14 dages
varsel ved meddelelse på klubbens
hjemmeside.
3) Dagsordenen skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.

§ 2 Medlemskab
4. Næste sæsons budget.
Som medlem af foreningen kan optages
alle personer, der ønsker det.
Der findes 2 former for medlemmer:
Aktive og passive medlemmer.
De aktive medlemmer deles op i 3
grupper: Ungdomsspillere, seniorer og
motionister/veteraner.
De turneringsmæssige aldersgrænser
følger DBF's spilleregler.

§ 3 Kontingent
1) Kontingentets størrelse fastsættes på den
ordinære generalforsamling.
2) Kontingentåret følger sæsonen dvs. 1/6 –
31/5. Kontingentet forfalder til betaling
den 1/8, jfr. dog § 7, stk. 3.
De kontingentmæssige aldersgrænser
fastsættes af den årlige
generalforsamling.
Indmeldelse og udmeldelse sker til
bestyrelsen.

5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På lige år vælges 3 medlemmer. På
ulige år vælges 4 medlemmer.
7. Desuden vælges for et år ad gangen:
2 revisorer samt 1 revisorsuppleant,
2 suppleanter til bestyrelsen samt 1
bladredaktør.
8. Eventuelt.

§ 5 Afstemningsregler
1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uden hensyntagen til, hvor mange der
har givet møde (herfra dog undtaget det i
stk. 4 nævnte forhold).
2) Beslutninger på generalforsamlingen
træffes ved simpelt flertal. Herfra dog
undtaget de under stk. 3 og 4 nævnte
forhold.
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3) Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet
af de fremmødte medlemmer.
4) Opløsning af foreningen kræver 2/3
majoritet af samtlige medlemmer.
Er fremmødet på generalforsamlingen
mindre end 2/3 af samtlige medlemmer,
skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling med normalt varsel og
opløsning af foreningen som eneste
punkt på dagsordenen. Opløsning kan da
finde sted ved simpelt flertal.
5) Stemmeret har ethvert fremmødt
medlem, som er fyldt 15 år, og som har
60 dages medlemskab, samt ikke er i
restance med sit kontingent. Der kan
således ikke afgives stemme ved
fuldmagt.

§ 6 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes med mindst 10 dages varsel,
når bestyrelsen finder det fornødent,
eller når mindst 1/5 af samtlige
medlemmer fremsætter skriftligt ønske
herom til formanden med angivelse af
dagsorden. Indkaldelse sker i klubbladet
eller ved personligt brev.

§ 7 Bestyrelsen
1) Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer,
der vælges på generalforsamlingen.
Valget gælder for 2 år. Bestyrelsens
medlemmer er skiftevis på valg,
henholdsvis tre (3) i lige år og fire (4) i
ulige år.
2) Bestyrelsen udarbejder selv sin
forretningsorden. Bestyrelsen
konstituerer sig selv på første møde med
formand, næstformand, kasserer,
sekretær, MSU-, SSU-, og USU-formand.
Formand, næstformand og kasserer skal
være 3 forskellige personer.

3) Bestyrelsen varetager foreningens
daglige drift og repræsenterer denne i
alle anliggender. Bestyrelsen er
bemyndiget til at tillade kontingentet
opdelt i 2 rater med tillæg af renter.
4) Udover de stående udvalg kan
bestyrelsen nedsætte yderligere udvalg
efter behov.
5) Bestyrelsen kan udpege repræsentanter
til andre foreninger og selskaber.
6) Bestyrelsen indkaldes til møde af
formanden, når denne finder det
fornødent, eller hvis mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Indkaldelse sker skriftligt med 8 dages
varsel.
7) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af denne, inkl.
formanden eller dennes stedfortræder,
er fremmødt. Beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed tæller formandens
stemme eller dennes stedfortræders
stemme dobbelt.
8) Næstformanden er formandens
stedfortræder, når denne er forhindret i
at komme.
9) Sekretæren laver referat ved hvert møde.
Dette fremsendes efter mødet, og senest
sammen med indkaldelsen til næste
møde, til alle bestyrelsesmedlemmer og
godkendes på næste bestyrelsesmøde.
10) Kassereren fører regnskabet og
forelægger dette til godkendelse af
generalforsamlingen. Regnskabsåret er
kalenderåret.
11)

Arbejdet i foreningen er ulønnet.

12)

Foreningen tegnes, udover af den
samlede bestyrelse, af
bestyrelsesformanden i forening med
kassereren eller næstformanden. I
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bestyrelsesformandens fravær tegnes
foreningen af næstformanden i forening
med kassereren.
13)

Samtlige de på generalforsamlingen
valgte udvalgsformænd indstiller over for
bestyrelsen de respektive spilleudvalgs
sammensætning.
Seniorspilleudvalget (SSU),
motionistspilleudvalget (MSU) samt
ungdomsspilleudvalget (USU) skal hver
bestå af mindst 2 medlemmer, samt den
på generalforsamlingen valgte formand.
Beslutninger i udvalgene, ved eventuel
afstemning, følger samme retningslinjer,
som gælder for bestyrelsen (§ 7, stk. 7).
Spilleudvalgene udarbejder selv deres
forretningsorden, og ved eventuelt
forfald konstituerer de sig selv.

§ 8 Foreningens ophør
Klubben kan kun opløses på en i samme
anledning indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Ved opløsning træffer
generalforsamlingen bestemmelse om
anvendelse af klubbens midler.
Anvendelse kan dog kun ske til fordel for
idrætsarbejdet i Fredensborg (tidligere
Karlebo) kommune.
---o0o--Vedtægterne er vedtaget på den
stiftende generalforsamling den 5. maj
1994. Disse er siden ændret den 20.
februar 2007, den 2. maj 2011 og senest i
forbindelse med den ordinære
generalforsamling den 25. februar 2016.
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