Vedtægter for Bislev-Nibe Badmintonklub
§1
Foreningens navn er Bislev-Nibe Badmintonklub og dens hjemsted er Nibe Kommune. Foreningen er stiftet
den 11. september 1973.
§2
Foreningen er gennem Nordjysk Badminton Kreds, medlem af Dansk Badminton Forbund. Foreningen samt
dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.
§3
Klubbens formål er dyrkelse af badmintonidrætten.
§4
Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf.
§5
Udmeldelse skal ske til bestyrelsen.
§6
Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte
bestemmelser og reglementer.
§7
Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem (f.eks. kontingentrestance). Den
ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling.
§8
Som medlem kan optages alle badmintoninteresserede, såvel aktive som passive.
§9
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 10
Det er bestyrelsen, der suverænt udarbejder plan for benyttelse af de til klubben rådighed værende
badmintonbaner, og bestemmer tildelingen af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker i videst muligt
omfang søges imødekommet.
§ 11
Som øverste myndighed i klubbens anliggender beror generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden
hensyn til antallet af fremmødte.
§ 12
A. Én gang årligt i marts måned afholdes generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med
minst 14 dages varsel ved annoncering.
B. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
C. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance.
D. Klubbens regnskab samt forslag, der er indkommet til behandling på generalforsamlingen, skal
såfremt publiceringen ikke forinden har fundet sted, være til gennemsyn for medlemmerne hos
formanden den sidste uge før generalforsamlingens afholdelse.
E. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 2 supplanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisorsupplant
Eventuelt

F. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 16 år. Stemmeretten kan
kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Flertallet af
bestyrelsesmedlemmerne skal være i myndighedsalderen.
G. Dirigenten vælges på generalforsamlingen, og valgbar er ethvert medlem af klubben, som har
stemmeret.
H. Dirigenten afgår med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåden, dog skal han/hun lade foretage skriftlig afstemning, såfremt ønske herom
fremsættes. Beslutninger tager ved simpelt stemmeflertal, dog er beslutning om lovændringer, om
køb og salg af fast ejendom samt om klubbens ophævelse kun gyldig, når tre fjeredele af de
stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed, bortfalder forslaget
undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning.
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§ 13
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 den skal afholdes, når 1/3 stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig
begæring herom.
§ 14
Klubbens daglige ledelse foreståes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, og består af mindst
5 og højest 8 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv ved valg af formand/kvinde, næstformand/kvinde, kasserer samt
sekretær.
Klubben tegnes i det daglige af formanden men i beslutninger af væsentlig økonomisk eller sportlig karakter
tegnes klubben af formand i forening med næstformand eller kasserer.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges uden for bestyrelsen, til udførelse af særligt
hverv.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, i hvilken der tillige skal optages referater af
generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning
for klubben.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 15
Regnskabsåret er tiden fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal revideres af foreningens
revisorer. Kassereren skal udlevere klubbens regnskabsmaterialer (bøger, bilag m.m.) samt forevise den
kontante kassebeholdning til formanden og klubbens revisorer.
§ 16
Ved foreningens eventuelle opløsning skal dens evt. formue skænkes bort til idrætslige formål efter den
afsluttende generalforsamlings bestemmelse.
§ 17:
Bestyrelsen kan besluttet, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force
majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse
med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at
generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at
der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og
stemme på generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse
med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den
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digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved
generalforsamlingen.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således
der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig
afstemning.
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