VEDTÆGTER
STENLØSE BADMINTON KLUB
1970

Vedtægter.
§ 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Stenløse Badminton Klub 1970 (SBK 1970). Dens hjemsted er Egedal kommune.
§ 2. Formål.
Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonidrætten at dygtiggøre sine medlemmer samt udbrede
interessen for kendskabet til denne og derved bidrage til fremme af dansk amatøridræt.
§ 3. Indordning i forbund.
Klubben er gennem Sjællands Badminton Kreds (SBKr) medlem af Dansk Badminton Forbund (DBF)
under Dansk Idræts Forbund (DIF) og derved tilsluttet The International Badminton Federation (IBF), og
klubben samt dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte
§ 4. Optagelse af medlemmer.
Enhver kan optages som medlem, når henvendelse herom rettes til klubbens bestyrelse, og denne
godkender optagelsen.
Udelukket fra medlemskab er personer, der er ekskluderet af en klub under Dansk Idræts Forbund, eller
som på grund af restance er slettet af en klub under Dansk Badminton Forbund. Sådanne personer kan dog
optages, når gælden til pågældende klub er betalt, eller den ekskluderende klub giver sit samtykke hertil.
§ 5. Udmeldelse.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til den 1. i en
måned. Udmeldelse af klubben i sæsonen frigør ikke den udmeldte for betaling af periodekontingent
(banelejen).
§ 6. Almindelige pligter.
Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens ledelse underrettet om sin postadresse, mail og
telefonnummer. Intet medlem må opstille og deltage i eksterne turneringskampe for mere end en klub,
samt deltage i klubmesterskaberne, hvis medlemmet i samme sæson har repræsenteret en anden klub.
Medlemskab i flere klubber er tilladt.
§ 7. Aktive og passive medlemmer.
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Ved aktive forstås medlemmer, der betaler fuldt
kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved passive medlemmer forstås
sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben, dog undtaget festlignende arrangementer
såsom juleturnering etc. samt det årlige klubmesterskab, mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet
klubben.
§ 8. Indskud.
Ved indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Genoptages én i
sæsonen betales et nyt indskud.
§ 9. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for den kommende sæson. I det fastsatte kontingent skal
være indeholdt kontingent, som de organisationer, klubben skal være tilsluttet, fastsætter.
§ 10. Betaling m.m.
Kontingentet for hele sæsonen, der går fra den 1. juli til den 30. juni, skal være indbetalt senest 5. hverdag
i juli måned.
Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr svarende til indmeldelsesgebyret. Er kontingentet ikke
indbetalt senest 4 dage efter modtagelsen af påmindelse, betragtes medlemmet som værende udmeldt.
Nye medlemmer betaler forholdsmæssig kontingent, som sammen med indskuddet forfalder til betaling
ved udgangen af den måned indmeldelsen er foregået.

§ 11. Tildeling af baner.
Det er bestyrelsen, der udarbejder plan for benyttelse af de til klubbens rådighed værende badmintonbaner
og bestemmer tildeling af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker i videst muligt omfang søges
imødekommet.
§ 12. Inddragelse af tildelte baner.
Dersom klubben til fremme af sit formål arrangerer turneringer, matcher, sammenkomster eller lignende,
har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil. Bestyrelsen har ret til at disponere over banerne indtil
3 gange i sæsonen til arrangementer.
Bestyrelsen kan fratage et medlem retten til en spilletime for resten af sæsonen, hvis medlemmet i længere
tid ikke benytter timen.
§ 13. Karantæner og eksklusioner.
Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte eller ved sin adfærd
skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under
særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Såvel den karantæneramte som den
ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling, på hvilken
den pågældende har ret til at være til stede under sagens behandling. Spørgsmål om eksklusion afgøres af
generalforsamlingen ved skriftlig afstemning med simpel stemmeflertal.
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 § 12.
§ 14. Generalforsamlingen.
Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig
uden hensyn til det mødte antal medlemmer.
Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af
dirigent jfr. § 15 e.
§ 15. Ordinær generalforsamling.
a. Indvarsling
Én gang årligt i april afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med mindst
2 ugers varsel med skriftlig meddelelse ved opslag på opslagstavler i Stenløse Hallen (hal2) og på
foreningens hjemmeside.
b. Forslag til behandling
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse.

c. Deltagelse
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for
ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund m.v., hvorunder klubben i henhold til sine
love henhører.
d. Stemmeberettigede
Aktive medlemmer, som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder har stemmeret. Børn under 16,
kan repræsenteres af deres ene forældre. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på
generalforsamlingen.
e. Dagsorden
På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
5. Kontingentfastsættelse, herunder telefongodtgørelse.
6. Valg af bestyrelse, jfr. § 17.
7. Valg til udvalgene, jfr. § 21.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
/ Dirigent
Dirigenten vælges af generalforsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelse eller noget generalforsamlingsvalgt udvalg. g.
Afstemninger, beslutninger o.l
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemnings-måden,
dog skal dirigenten lade foretage skriftlig afstemning, såfremt ønske herom fremsættes af en af de
stemmeberettigede. Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres vel lodtrækning. Beslutning om
lovændringer samt om køb eller salg af fast ejendom er kun gyldig, når 2/3 af de stemmeafgivende
stemmer herfor.
Et medlem, der ikke er til stede, er valgbar til bestyrelsen, når vedkommende forud til bestyrelsen
skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg. Passive medlemmer er valgbare til klubbens
tillidsposter.
§ 16. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den
ordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes,
når 1/10 - dog minimum 50 - af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begrundet, skriftlig
begæring herom. Begæringen skal, for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes i originaleksemplar til
klubbens formand, og den skal indeholde oplysning om underskrivernes navne og adresser samt angive de
punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling
gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på
dagsordenen opførte sager kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at begæring herom er fremsat.
Forslag, der forkastes af den ordinære generalforsamling, kan ikke behandles på en ekstraordinær
generalforsamling.
§ 17. Bestyrelsen.
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen
for 2 år ad gangen.
På valg i ulige år er: Formanden, Sekretæren, Revisor, USU-formanden og MSU-formanden. På valg i lige
år er: Kassereren, S SU-formanden, HMU-formanden og SPU- formanden. Bestyrelsen konstituerer sig
selv ved valg af næstformanden.
Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en suppleant. Denne indtræder, hvis der opstår vakance
efter kassereren eller sekretæren. I tilfælde af fratræden af en udvalgsformand i perioden, suppleres denne
af en af og fra udvalget valgt næstformand indtil næste generalforsamling. Det er bestyrelsens opgave at
lede og repræsentere klubben samt efter bedste evne varetage klubbens tarv i overensstemmelse med
klubbens formål. Til løsning af sine opgaver disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan antage
den fornødne medhjælp.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer også kan vælges uden for bestyrelsen, til udførelse af
særlige hverv.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er
beslutningsdygtigt når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er
til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer, så ofte forhandlinger afholdes. I protokollen optages referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for
klubben.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om og foranlediger gennemført en hensigtsmæssig henlæggelse af de af
klubbens arkivalier (forhandlingsprotokoller, regnskaber, håndbøger o.l.), der af praktiske, administrative
og historiske grunde bør opbevares og på sikker og let måde kan udleveres fra en afgående ledelse til den
afløsende.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den samlede telefongodtgørelse fastsættes af
generalforsamlingen.
§ 18. Børneattester / Straffeattester
Klubben skal indhente straffeattester (børneattester) på de ledere / trænere, der er tilknyttet børne- og
ungdomsafdelinger, samt for den samlede bestyrelse.
§ 19. Tegningsregler
Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt
ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse, jf. i øvrigt § 15 pkt. g.
§ 20. Økonomi og regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. marts til udgangen af februar.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Kassereren har det daglige ansvar for klubbens likvide midler og andre aktiver og sørger for, at
foreningens regnskab samt medlemsregister føres på betryggende vis.
Regnskabet skal udarbejdes af den, på generalforsamlingen, valgte revisorer.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere forretningsgange vedrørende regnskabsførelsen og revision i
bestyrelsens forretningsorden.
§ 21. Revisorer.
Klubben skal have 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 1
revisor. Revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.
§ 22. Udvalg.
Seniorspilleudvalget (SSU) består maksimalt af 6 medlemmer, heraf et bestyrelsesmedlem som formand
samt 5 uden for bestyrelsen:
Ungdomsspilleudvalget (USU) består maksimalt af 6 medlemmer, heraf et bestyrelsesmedlem som
formand
samt 5 uden for bestyrelsen.
Fællesbestemmelser:
For såvel senior- som ungdomsspilleudvalget gælder, at medlemmerne vælges på generalforsamlingen for
2 år ad gangen, således at 3 medlemmer fra hvert udvalg er på valg hvert år. Udvalgene kan suppleres med
yderligere medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Udvalgene har til opgave at arrangere matcher såvel
mellem klubbens medlemmer som fremmede klubber, jfr. Udarbejdede "Retningslinjer for spilleudvalget".
Udvalgene fører protokol over sine møder, holdudtagelse, spilleresultater o.l.
Sponsorudvalget (SPU) består maksimalt af 4 medlemmer, heraf et bestyrelsesmedlem som formand samt
3 uden for bestyrelsen. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2
medlemmer er på valg hvert år.
Motionistudvalget (MSU) består af maksimalt 6 medlemmer, heraf et bestyrelsesmedlem som formand
samt 7 uden for bestyrelsen. Disse 7 vælges før generalforsamlingen på et motionistspillermøde for 2 år ad

gangen. Valgene godkendes at bestyrelsen. Udvalget har til opgave at arrangere kampe for klubbens
motionister ud over den faste spilletime.
Husmoderudvalget (HMU) består maksimalt af 6 medlemmer, heraf et bestyrelsesmedlem som formand
samt 5 uden for bestyrelsen. Disse 5 vælges før generalforsamlingen på et husmoderspillermøde for 2 år ad
gangen. Valgene godkendes af bestyrelsen.
Nedsættelse af Festudvalg (FEU): SSU, MSU og HMU udpeger hvert et medlem til festudvalget, der
fungerer under bestyrelsen. Medlemmerne kan også vælges uden for de respektive udvalg. Udvalget kan
supplere sig selv med yderligere medlemmer, der godkendes af bestyrelsen.
Udvalgenes beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende.
§ 23. Æresmedlemmer.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Æresmedlemmer er
kontingentfri.
§ 24. Ansvar over for tredje mand.
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede
forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue. Medlemmerne har ikke nogen
økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen, ligesom medlemmerne har ikke
krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.
§ 25. Klubbens opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er
indkaldt i denne særlige anledning. Klubbens opløsning kan da besluttes med 2/3 af det fremmødte antal
stemmeberettigede.
Den ekstraordinære generalforsamling tager beslutning om anvendelse af klubbens formue. Ved klubbens
ophør kan en eventuel formue ikke tilfalde enkeltpersoner. En eventuel formue skal tilfalde en eller flere
organisationer, der i kommunen udfører socialt eller sportsligt ungdomsarbejde.

Nærværende love med ændringer er godkendt på generalforsamlingen den 15. april 1975 og trådt i kraft
samme dag.
Ændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 1976, den 21. april 1977, den 25. April 1978,
den 26. april 1979, den 23. april 1981, den 22. april 1982 den 21. april 1983, den 26. April 1984, den 29.
april 1986, den 26. april 1988, den 28. april 1992, den 25. april 2000, den 30. april 2002, den 27. april
2004, den 26. april 2005, den 26. april 2011 og den 28. april 2015.

