Foreningsvedtægter for
Kerteminde Badminton Klub
§1
Navn og adresse
Foreningens navn er Kerteminde Badminton Klub og forkortes (KBK).
Foreningen er stiftet 1. maj 1946.
Foreningens hjemsted er i Kerteminde Kommune.
Foreningens postadresse er formandens.

§2
Indordning i forbund
Foreningen er medlem af:
Fyns Badmintonkreds (FBK) under Dansk Badminton Forbund (DBF).
Dansk Idrætsforbund (DIF), The International Badminton Federation (IBF) og Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger (DGI).
Foreningen er tilknyttet Halklubberne.

§3
Formål
Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til badmintonspillet. Foreningen
tilbyder aktiviteter jævnfør Folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.

§4
Foreningens opgaver
Det er på foreningens vegne bestyrelsens pligt at varetage følgende opgaver:
1. at tilvejebringe lokaler, der er velegnet til spillet.
2. at repræsentere og i almindelighed at varetage sine medlemmers interesser såvel indadtil
3.
4.
5.
6.
7.

som udadtil.
at udvikle foreningen såvel sportsligt, socialt som økonomisk.
at medvirke til samarbejde med andre foreninger.
at arrangere fællestræning for foreningens medlemmer.
at afholde turneringer.
at afholde kurser og undervisning.
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§5
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret, enten som aktivt eller som passivt medlem.
Dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler herfor. Udelukket fra optagelse er
ekskluderede medlemmer fra andre klubber under DIF.
Medlemmer, der på grund af kontingentrestance er slettet af andre klubber under DIF, kan ikke
optages, forinden deres forhold til pågældende klub er bragt i orden.
Bestyrelsen kan af egen drift og skal på anfordring af 1/3 af medlemmerne udelukke et medlem af
klubben, når der er særlige grunde der taler herfor. Den pågældende kan få sagen forelagt på den
førstkommende generalforsamling.
Medlemmerne er foruden klubbens love underkastet de af bestyrelsen og spilleudvalgene
udfærdigede bestemmelser og reglementer samt de regler og bestemmelser, som FBK, DBF, DIF og
DGI måtte fastsætte.
Ethvert medlem skal til enhver tid holde foreningen underrettet om sin postadresse.

§6
Medlemskabets ophør
Medlemskabet kan ophøre ved skriftlig henvendelse herom til foreningens kasserer.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1
måned efter, at der er rykket for det.

§7
Kontingent
Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet skal indbetales til foreningens kasserer efter bestyrelsens retningslinjer.

§8
Foreningens ledelse
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
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§9
Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året - senest i marts måned.
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
7. Fremlæggelse af handlingsplan for kommende sæson til orientering.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter til foreningens bestyrelse, vælges for 1 år.
10. Valg af 1 repræsentant til Halklubbernes Samvirke.
11. Valg af 2 revisorer, vælges for 1 år.
12. Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år.
13. Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem
af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 5 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 5 nævnte medlemmer, dersom de er fyldt 18 år. Hvert medlem har en
stemme.
Ungdomsspillere, der ikke er fyldt 18 år, kan repræsenteres ved én forælder, der så har stemmeret.
"Unge observatører" kan jævnfør bestyrelsens sammensætning vælges af de unge selv.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, medmindre andet er
bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes på foreningens hjemmeside, eller ved særskilt brev til de enkelte
medlemmer med mindst tre ugers varsel.
Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før
generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være tilgængelig på
hjemmesiden.
Foreningens regnskab, kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kasserer, forud for den
ordinære generalforsamling.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges
efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst en
fjerdedel af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.
Indkaldelsen sker via foreningens hjemmesiden med mindst 14 dages varsel. Den foreslående
dagsorden gøres tilgængelig.
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§10
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 7 personer.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen i lige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges således:
3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på
førstkommende bestyrelsesmøde.
Op til 3 børn/unge under 18 år kan vælges af de unge selv som "unge observatører" i bestyrelsen
uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Generalforsamlingens ledelse drager omsorg for, at der arrangeres valg af "unge observatører" blandt
de fremmødte unge.

§11
Bestyrelsens opgaver og virke
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Kerteminde Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for
anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.
Bestyrelsen skal årligt udarbejde en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år
beskrives.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 5 gange årligt, og
når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Der kan udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af
formanden, næstformanden og referenten.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
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§12
Spillerudvalg
Der kan nedsættes et spillerudvalg for seniorer, et for motionsspillere og et for ungdomsspillere.
Seniorspillerudvalqet
Formanden for spillerudvalget skal være medlem af bestyrelsen. Formanden drager omsorg for, at der
vælges 3 spillere, der sammen med formanden således udgør seniorspillerudvalget. Udvalgets opgave
er under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne at varetage klubbens sportslige
aktiviteter.
Spillerudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Spillerudvalget afholder som minimum møde 3
gange i sæsonen, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 udvalgsmedlemmer
kræver det.
Motionsspillerudvalget
Formanden for spillerudvalget skal være medlem af bestyrelsen. Formanden drager omsorg for, at der
vælges 3 spillere, der sammen med formanden således udgør motionsspillerudvalget. Udvalgets
opgave er under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne at varetage klubbens
sportslige aktiviteter.
Spillerudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Spillerudvalget afholder som minimum møde 3
gange i sæsonen, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 udvalgsmedlemmer
kræver det.
Unqdomsspillerudvalget
Formanden for spillerudvalget skal være medlem af bestyrelsen. Formanden drager omsorg for, at der
blandt spillere, forældre og ledere vælges 5 personer, der sammen med formanden således udgør
ungdomsspillerudvalget.
Spillerudvalget suppleres med op til 3 børn/unge under 18 år, dersom de på foreningens
generalforsamling er valgt som "unge observatører" uden stemmeret og ansvar. Udvalgets opgave er
under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne at varetage klubbens sportslige
aktiviteter.
Spillerudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Spillerudvalget afholder som minimum møde 1
gang pr. måned I sæsonen, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
udvalgsmedlemmer kræver det.
Spillerudvalgene kan udarbejde et beslutningsreferat, som underskrives af udvalgsformanden, et
udvalgsmedlem samt referenten. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Beslutningsreferatet tilsendes bestyrelsesformanden.
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§13
Budget, ansøgning, regnskab og revision
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i
lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Et særskilt tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Børne- og Kulturforvaltningen,
Kerteminde Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud.
Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisorer.
Ved samlede tilskud på under Kr. 50.000 revideres regnskabet af de af generalforsamlingen valgte
revisorer. De valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i
op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af
bestyrelsesmedlemmerne.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med den af bestyrelsen udarbejdede
regnskabsinstruks for foreninger, der modtager tilskud under Kr. 50.000. Regnskabsinstruksen følger
Folkeoplysningsudvalgets anvisninger.
Kerteminde Kommune kan foretage stikprøvekontrol.
Ved samlede tilskud på Kr. 50.000 eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt
statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§14
Tegning
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren eller 2 bestyrelsesmedlem.

§15
Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne
har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig
handling eller undladelse, der kan tilregnes som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer
hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.

§16
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Børne- og Kulturforvaltningen, Kerteminde
Kommune, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.
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§17
Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for Folkeoplysningslovens
område.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 2013.

Steen Nørgaard
Dirigent

Palle Nørgaard – Mads Henriksen – Jens Henriksen – Lars Vilhelmsen – Jack Glerup
Lisbeth Bornhøft – Vibeke Trelle
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