VEDTÆGTER FOR KØGE BADMINTON KLUB

GENERELT
§ 1.
Klubbens navn er Køge Badminton Klub. Klubbens formål er at give flest mulige af byens borgere
lejlighed til at dyrke badminton.
§ 2.
Stk.1: Klubben er medlem af Badminton Danmark og medlemmerne er underkastet Danmark
Idrætsforbunds amatørregler og de ordensregler, som Badminton Danmark måtte fremsætte.
Stk. 2: Køge Badminton Klub er tillige hovedforening for den selvstændige afdeling, Køge Padel
Klub. De idrætsgrene, der udøves under hovedforeningen, organiseres i selvstændige foreninger,
betegnet afdelinger, med hver deres vedtægter og selvstændig økonomi. Hovedforeningen er i
forhold til afdelingerne en selvstændig juridisk enhed.

MEDLEMMER
§ 3.
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
§ 4.
Kontingentet betales for perioden 1. juli til 30.juni.
Stk. 2. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for såvel ungdom, seniorer,
veteraner og motionister samt passive medlemmer.
Stk. 3. Det kvitterede indbetalingskort eller udskrift fra bank er eneste gyldige medlemsbevis og
må kunne fremvises på begæring.
Stk. 4. Ungdomskontingent betales indtil det fyldte 16. år. Bestyrelsen kan dispensere for
uddannelsessøgende.

§ 5.
Kontingentet betales omgående efter første påkrav og senest 2 uger efter. Efter denne frist er
klubben berettiget til at udelukke restante spillere, der ikke kan optages uden forinden at have
bragt deres kontingentforhold i orden, samt afholdt eventuelle ekstraomkostninger herved.
§ 6.
Udmeldelse af aktive medlemmer kan ske i henhold til Badminton Danmark-regler og terminer for
klubskifte.

GENERALFORSAMLINGEN
§ 7.
Øverste myndighed i klubbens anliggender har generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig
uden hensyn til de fremmødtes antal, jævnfør dog § 11.
§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar /marts måned og indkaldes med mindst 14
dages varsel ved opslag i spillestederne og bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet, må være formanden i hænde 8 dage før
generalforsamlingen.
§ 9.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren afgiver regnskabet til revisor
senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1.
2.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
2.a Veteranformanden aflægger beretning for det forløbne år.
2.b Seniorformanden aflægger beretning for det forløbne år.
2.c Ungdomsformanden aflægger beretning for det forløbne år.
2.d Motionsformanden aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det mangfoldiggjorte reviderede regnskab til godkendelse
3a. Kassereren fremsætter forslag til kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af seniorformand
8. Valg af den øvrige bestyrelse og 2 suppleanter.
9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
§ 10.
Stemmeret har enhver aktiv og passiv senior, veteran og motionist. Stemmeret kan kun udøves
ved personligt fremmøde. Beslutning sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed betragtes
forslag som forkastet.
§ 11.
Til beslutning om ændring i lovene kræves, at mindst en fjerdedel af samtlige stemmeberettigede
medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 12, og denne generalforsamling er da
beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger sker i henhold
til nærværende paragraf stk. 1 og kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, og denne er
pligtig til at sammenkalde en sådan, når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter motiveret krav
herom.
§ 13.
Formand, kasserer og seniorformand, samt den øvrige bestyrelse, der består af 4 medlemmer,
vælges for 2 år af generalforsamlingen, således, at formand og 2 medlemmer afgår i ulige år og
kasserer, seniorformand og 2 medlemmer afgår i lige år.
Endvidere er formanden for Køge Padel Klub medlem af bestyrelsen for Køge Badminton Klub.
Dertil vælges 2 suppleanter, der afgår hvert år.
§ 14.
Revisor vælges for 1 år, suppleant herfor ligeledes for 1 år.

BESTYRELSEN
§ 15.
Bestyrelsen vælger indenfor sin midte næstformand, sekretær samt ungdomsformand og i øvrigt
de udvalg, som bestyrelsen selv mener at burde nedsætte for at kunne lede klubben.
Stk. 2. Bestyrelsen, der repræsenterer klubben udadtil, bestemmer selv sin forretningsorden, der
benævnes: Håndbog for Køge Badminton Klub.

KLUBBENS DRIFT
§ 16.
Ungdomsafdelingen består af ungdomsformand og ungdomsudvalg, som har til opgave at
arrangere alle kampe og turneringer og at udtage de forskellige hold indenfor ungdomsafdelingen.
Bestyrelsens godkendelse må indhentes i alle sager af større økonomisk betydning.
§ 17.
Seniorafdelingen har til opgave at arrangere alle seniorkampe og -turneringer og at udtage de
forskellige seniorhold. Bestyrelsens godkendelse må indhentes i alle sager af større økonomisk
betydning.
§ 18.
Veteranafdelingen har til opgave at arrangere alle veterankampe og -turneringer og at udtage de
forskellige veteranhold. Bestyrelsens godkendelse må indhentes i alle sager af større økonomisk
betydning.
§ 19.
Motionsafdelingen har til opgave at arrangere alle ældre-/motionsturneringer, banefordeling til
motionsspillere og praktiske forhold i afdelingen. Bestyrelsens godkendelse må indhentes i alle
sager af større økonomisk betydning.

OPHÆVELSE AF KØGE BADMINTON KLUB
§ 20.
Ophævelse af klubben kan kun finde sted ved generalforsamlingsbeslutning, og det må i denne
indkaldelse udtrykkeligt bemærkes, at ophævelse af klubben 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 sidstnævnte grund, må ny
generalforsamling indkaldes. Vedtages forslaget her med den ovennævnte majoritet, er det
endeligt uden hensyn til de fremmødtes antal.
Stk. 2. I tilfælde af klubbens ophævelse, skænkes dennes eventuelle aktiver til sportslige formål,
hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.
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