§1

Foreningens navn er Stubbekøbing Badmintonklub og
klubben er hjemhørende i Guldborgsund kommune

§2

Foreningens formål er at fremme badminton i
Stubbekøbing.

§3

§7

Regnskabsåret går fra 1. maj til 31. april. Ansvarlig for
budget og regnskab er bestyrelsen.
Regnskab revideres af 2 valgte revisorer og fremlægges
herefter til generalforsamlingen.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj
måned og indkaldes af bestyrelsen med minimum 14
dages varsel på klubbens webside på internettet.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
og beslutninger tages ved simpel flerhed af de afgivne
stemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der er over 16
år, såfremt kontingent er betalt. Forslag til dagsorden
skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.

§9

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

Som medlem kan optages enhver, der tiltræder
foreningens formål.

§4

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for hver sæson, og
bestyrelsen fastsætter, hvorledes dette opkræves.
Medlemsskab gælder for en sæson.

§5

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling
og består af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år, og
der afgår skiftevis 4 i lige år, og 3 medlemmer i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Der vælges minimum 2 suppleanter og der kan vælges 2
ungdoms-suppleanter. Suppleanter vælges for 1 sæson
af gangen. (Ungdoms-suppleanter er medlemmer under
25 år).
Kassereren findes uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, som er foreningens
repræsentant udadtil, og bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter selv de
nødvendige udvalg.
Kassereren og formanden tegner foreningen i
økonomisk henseende.

§6

for 2 år, og revisorerne afgår skiftevis. Der vælges
ligeledes 1 revisorsuppleant, der afgår hvert år.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Valget gælder

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Aflæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter
Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
1. Når bestyrelsen finder anledning hertil
eller
2. Når 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt
fremsætter begæring herom

Den indkaldes af bestyrelsen inden 1 måned efter
begæringens modtagelse og med et varsel på 7 dage.
Indvarslingen sker i et lokalt blad.

§ 11 Foreningen kan være tilsluttet Badminton Danmark.
§ 12 Foreningen kan være medlem af DGI, Størstrømmen.

§ 13 Hvor loven intet foreskriver, træffer bestyrelse
afgørelse.

§ 14 Disse love kan ændres på en gyldig generalforsamling,
hvor 2/3 af de mødte stemmer herfor.

§ 15 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages
på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor ½ af de
stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og hvor
mindst ¾ af de mødte stemmer herfor.
Er ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede,
indkaldes til en ny generalforsamling med 7 dages
varsel, hvor der da tages beslutning med ovennævnte
majoritet uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
I tilfælde af Stubbekøbing Badmintonklubs opløsning
skal foreningens aktiver overdrages Guldborgsund
kommune til opbevaring for en mulig senere
genoptagelse af badminton i og omkring Stubbekøbing
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den
15/5 – 2014.

Vedtægter for
Stubbekøbing Badmintonklub

