VEDTÆGTER FOR THISTED BADMINTON KLUB
§1
Klubbens navn er Thisted Badminton Klub. Klubbens adresse er formandens.
§2
Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonspillet, afholdelse af turneringer, opvisninger og
lignende at udbrede interessen for spillet. Klubben er gennem Dansk Badmintonforbund samt
gennem Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger tilsluttet og medlemmerne altså underkastet de
amatørregler, disse forbund og foreninger måtte fastsætte.
§3
Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret. Tilgangen kan begrænses, såfremt
lokalernes kapacitet overskrides.
Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen. Sæsonens varighed bestemmes af hovedbestyrelsen.
Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af vedtægterne til medlemmet.
Medlemskabet ophører:
a. Ved den ordinære sæsons udgang.
b. I tilfælde af sygdom eller bortrejse ved skriftlig udmeldelse til klubbens kasserer
med 14 dages varsel til den 1. i en måned.
c. Ved kontingentrestance.
Hovedbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, optage lån på klubbens vegne.
Bestyrelsen kan på eget initiativ og skal på opfordring af mindst ¼ af medlemmerne ekskludere et
medlem, såfremt der skønnes at være grundlag herfor. Den ekskluderede kan dog fordre sagen
forelagt generalforsamlingen til afgørelse. Ligeledes kan et medlem relegeres for et tidsrum.
Medlemmerne har pligt til at rette sig efter den af spilleudvalget udfærdigede spilleplan, såvel som
andre af banechefen givne instrukser angående banernes benyttelse.
Ved afholdelse af turneringer etc. har hovedbestyrelsen ret til at beslaglægge banen(erne) uden
kompensation.
Et medlem af TBK må kun repræsentere klubben. Undtaget er dog udenbys spillere, der midlertidigt
er medlem af TBK.

§4
Klubbens øverste myndighed beror hos generalforsamlingen.
§5
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivelse og dennes resultat.
§6
Generalforsamlingen kan være:
1. Ordinær
2. Ekstraordinær.
Ad 1. Denne afholdes en gang årligt i 1. kvartal og indvarsles gennem ophængning i Munkehallen
og udsendelse på klubbens sædvanlige medier med mindst 8 dages varsel. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen for denne er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren aflægger regnskabet.
Evt. forslag fra medlemmerne.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (herunder suppleanter).
Valg af diverse udvalg.
Valg af revisor + suppleant.
Eventuelt.

Ad 2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen og denne er
pligtig at indkalde til en sådan, når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig krav herom.
§7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal ved simpelt
stemmeflertal med mindre lovændringer foreligger, da kvotienten for stemmer da skal være mindst
67 % for forslaget.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år.
Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes før forhandlingerne tager deres
begyndelse.
For at stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.

§8
Hovedbestyrelsen består af formanden og 5 - 7 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges af
generalforsamlingen således, at formanden vælges hvert år og bestyrelsesmedlemmerne er på valg
med minimum 2 hvert år. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år. Hovedbestyrelsen
bestemmer selv sin forretningsorden og fordeler selv posterne:
Kasserer
Sekretær
§9
Hovedbestyrelsen er pligtig til at føre journal over sit arbejde og møder samt en kassebog for
klubbens driftsregnskab, der løber fra den 1/1 til 31/12.
Kassereren er pligtig til 2 gange årligt at fremlægge et perioderegnskab for bestyrelsen.
Hovedbestyrelsen repræsenterer klubben udadtil. Tvivl inden for klubben kan forelægges
bestyrelsen til voldgift.
Udvalgene træffer afgørelser i samråd med bestyrelsen.
§ 10
Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Revisor/revisorsuppleant skal mindst èn gang årligt foretage kasseeftersyn.
§ 11
Klubbens æresmedlem i bronze, sølv eller guld kan efter bestyrelsens beslutning tildeles nuværende
eller tidligere medlemmer, der idrætslig eller på anden måde har ydet et særligt fortjentsfuldt
arbejde i klubbens interesse.
§ 12
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, der er indvarslet
med følgende to punkter på dagsordenen:
1. Klubbens opløsning.
2. Fordeling af midler.
Ad 1. Der kræves tilslutning af mindst 67 % af de fremmødte stemmeberettigede.
Ad 2. Afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Klubbens midler skal anvendes til fordel for anden idræt i Thisted.

