Vedtægter for Dianalund Badminton Klub

Stiftet d. 9. april 2015
§1
Klubbens navn er Dianalund Badmintonklub, stiftet d. 9. april 2015 ved
sammenlægning af DBK79 og Dianalund IF Badminton afdeling. Hjemsted Sorø
Kommune.
§2
Klubbens formål er ved tumerings- og motionsbadminton og andet kulturel virke,
at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§3
Klubben er tilsluttet DBF samt DGI Midt- og Vestsjælland og dermed undergivet
DBF’s og DGI Midt- og Vestsjællands vedtægter.
§4
1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig
næværende vedtægter.
Som støttemedlemmer kan optages enhver.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis medlemmet opfører sig
usportsligt. Det udelukkede
medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
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§5
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer,
sekretær, seniorspilleudvalgsformand og ungdomsspilleudvalgsformand.
Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen.
a. Seniorspilleudvalgets øvrige medlemmer vælges af
tumeringsspillerne.
b. Ungdomsspilleudvalgets øvrige medlemmer vælges af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, der kan afgå med henholdsvis 2
og 3 medlemmer.
Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til bestyrelsen.
Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.

§6
Klubbens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling hvert år.

1.

2.
3.

§7
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt
for de for klubben indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen
hæfter med dens respektive formue.
Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
klubben ud over kontingentforpligtelsen.
Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue
eller udbytte af nogen art.
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§8
Klubbens højest myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert
år medio marts og annonceres på klubbens hjemmeside og på de
sociale medier.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt
stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et
medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne,
gyldige stemmer for forslaget.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Forelæggelse af revideret regnskab.
4.
Fastsættelse af kontingent og budget for kommende regnskabsår.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleant
c. Revisorer
d. Revisorsuppleant
7.
Eventuelt.
§10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder
det fomødent, eller når mindst 25 af klubbens aktive medlemmer stiller skriftligt
krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet
herom er modtaget, og den skal indvarslet i lighed med ordinær
generalforsamling.
§11
Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§13
Vedtagelse af bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
§14
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af
bestyrelsen senest ved næste møde.

§15
Klubbens regnskab går fra 1/1 til 1/12, og senest 31/1 afgiver bestyrelsen
driftsregnskab og status samt budgetoverslag for kommende regnskabsår til
revisorerne.
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§16
Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne ved 2 på hinanden
følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se §10).
Ophører klubben at eksistere, eller udmelder klubben sig af
amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne
ejendele.
Opløses klubben, går klubbens midler til evt. ny klubdannelse omkring
badmintonspillet. Er dette ikke muligt, går midlerne til andet
ungdomsarbejde i Dianalund by.
Således vedtaget den 9. april 2015.

På den ordinære generalforsamling 2. juli 2020, blev det vedtaget at ændre §8 stk.
1 i disse vedtægter.

