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1. Indledning
Dette dokument indeholder klubbens grundlag som er: “Vedtægter for Svenstrup
Badmintonklub” dateret 30. april 1985 med ændringer på følgende generalforsamlinger:
1988, 1996, 2003, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017 og 2018.
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2. Struktur

3. Vedtægter
§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
a) Foreningens navn er Svenstrup badmintonklub stiftet den 30.
april 1985. CVR-nummer: 29328544
Hjemsted er Svenstrup Skolevej 23, 9230 Svenstrup J.,
Aalborg kommune.

§ 2. Klubbens tilhørsforhold
a) Klubben er gennem Badminton Nordjylland medlem af
Badminton Danmark/DGI.
Bestyrelsen er bemyndiget til at søge medlemskab af andre badmintonorganisationer.

§ 3. Formål
a) Foreningens formål er at udbrede kendskabet til
badmintonsporten samt skaffe medlemmerne bedst mulig
adgang til at dyrke denne idrætsgren, på såvel turneringssom motionsplan.
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§ 4. Medlemskab
a) Klubben består af aktive og passive medlemmer.
Ved aktive medlemmer forstås personer, som betaler fuldt
kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke
badmintonspillet i klubben.
Ved passive medlemmer forstås personer, der uden at have
krav på at dyrke spillet i klubben, mod et årligt kontingent
ønsker at være tilsluttet klubben.
b) Optagelse i foreningen foretages løbende såfremt der er
plads til spilleren. Optagelse som medlem sker ved betaling
af kontingent over klubbens hjemmeside. Der kan nægtes
optagelse, hvis et flertal af dennes medlemmer stemmer
derfor.
c) Ingen der på grund af restance er slettet fra et medlemskab i
en klub under Badminton Danmark/DGI, kan optages som
medlem, før restancen er betalt.
d) Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til
medlemsregistratoren og kan normalt kun finde sted pr. 31.
juli.
e) Medlemmerne skal følge Badminton Danmark/DGI´s og
klubbens love, samt de af bestyrelse og spillerudvalg til
enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.
f)

Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn direkte
modvirker klubbens interesser eller ved sin adfærd skader
klubliv og/eller klubbens omdømme, kan af bestyrelsen
idømmes karantæne på op til 3 mdr. Under særlige
omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem.
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.

g) Bestyrelsen fastsætter kontingenter for aktive og passive
medlemmer - for en sæson af gangen.
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§ 5. Generalforsamlingen
a) Den øverste myndighed i klubben ligger hos
generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn
til det mødte antal medlemmer.
Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed
skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.
b) En gang årligt i august/september mdr. afholdes ordinær
generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved opslag på en meddelelsestavle på
spillestedet og via klubbens hjemmeside.
Indkomne forslag, regnskab og hvem der er på valg,
bekendtgøres ved opslag på meddelelsestavlen og på
klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.
c) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
d) På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal
forefindes følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Sportsligt udvalg aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budgetforslag for kommende sæson
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af øvrig bestyrelse
Valg af suppleant til bestyrelse
Valg til diverse udvalg
Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisorsuppleant
Eventuelt

e) Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance,
og er fyldt 18 år.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på

5

generalforsamlingen.
f)

Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og valgbar er
ethvert medlem af klubben, som har stemmeret, og som har
opnået myndighedsalderen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

g) Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåden, men skal på forlangende lade foretage
skriftlig afstemning. Beslutninger tages ved et simpel
stemmeflertal, dog er beslutning om lovændringer og køb
eller salg af fast ejendom, kun gyldig, når 3/4 af de
stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af
stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg,
opstår der stemmelighed ved personvalg foretages der
omvalg mellem de ligestillede kandidater. Ved fortsat
ligestilling foretages lodtrækning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og diverse udvalg må
hver stemmeberettiget max. stemme på 2 personer.
h) 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 1/4 af
foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.
Ønsket skal, for at betragtes som gyldig, indsendes til
klubbens formand, og den skal indeholde oplysning om
navnene på de medlemmer der ønsker afholdt ekstraordinær
generalforsamling, 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 påkrævet. Kun de på dagsordenen opførte
sager kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en
måned efter, at eventuel begæring herom er fremsat.
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§ 6. Bestyrelsen
Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der vælges
af generalforsamlingen og består af 3-5 medlemmer.
Bestyrelsen består af en formand, næstformand og øvrige
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt på
generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv ved valg af
næstformand.
Formand og bestyrelsesmedlemmer, samt én
bestyrelsessuppleant vælges for et år ad gangen.
Afgår et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder
bestyrelsessuppleanten, for resten af det afgående medlems
valgperiode.
Bestyrelsen kan nedsætte økonomi- og informationsudvalg,
hvis medlemmer - på nær bestyrelsesrepræsentanten jvf.
ovenstående - kan vælges uden for bestyrelsen.
Desuden kan bestyrelsen nedsætte udvalg til særlige hverv.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er
beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
heriblandt formanden eller næstformanden, deltager i
mødet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Der tages referat af alle bestyrelsesmøder, og disse
forefindes digitalt.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 7. Kassereren
Kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Kassereren
indgår som en del af klubbens økonomiudvalg og kan tilmed
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vælges som menigt medlem af bestyrelsen.
Kassereren vælges for et år ad gangen.
Valgbar til kasserer er ethvert medlem der er fyldt 18 år.

§ 8. Regnskab og revision
a) Foreningens regnskabsår er tiden fra den 1. august til den
31. juli.
Regnskabet skal revideres af klubbens revisorer. Kassereren
skal på forlangende fra revisorerne udlevere klubbens
regnskabsmateriale.
b) Til revision af klubbens regnskab vælger
generalforsamlingen 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Valgene sker for 1 år ad gangen.

§ 9. Udvalg
Diverse udvalgs repræsentanter vælges af
generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Til alle udvalg skal
der min. vælges 1 repræsentant ved generalforsamlingen.
Udvalgene har de ansvarsområder, som er beskrevet jf.
“Udvalgs Kommissorium”.
Udvalgene kan fatte beslutninger inden for sit
ansvarsområde. Beslutninger, som falder udenfor
ansvarsområdet, skal sendes til bestyrelsen for godkendelse.
Bestyrelsen kan til enhver tid oprette og nedlægge udvalg, i
tilfælde af dette synes nødvendigt. Ved nedlæggelse af udvalg
skal bestyrelsen varetage, eller finde andre udvalg til at
varetage de/det nedlagte udvalgs opgaver.
Diverse udvalg refererer til bestyrelsen.
Diverse udvalg står selv for at indkalde og afholde møder,
men skal på bestyrelsens forlangende mødes.
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§ 10. Ansvar over for tredjemand
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
b) Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at
modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den
foreningens til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.
c) Medlemmerne og bestyrelsen er ikke personlig ansvarlige
for klubbens forpligtelser, kun den til enhver tid
tilstedeværende klubformue hæfter for disse.

§ 11. Klubbens opløsning
a) Foreningens opløsning kan kun vedtages på en særlig
indkaldt generalforsamling, og indkaldelse skal ske
skriftligt/pr. mail til hvert enkelt medlem med 3 ugers varsel.
Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer skal være mødt og mindst 2/3 af de afgivne
stemmer skal være afgivet til fordel for forslaget.
Er der ikke mødt fornødne antal medlemmer, indkaldes der
til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter.
Indkaldelsesvarslet er mindst 8 dage.
Bestemmelse om opløsning kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer - uanset de mødtes antal.
Den generalforsamling der vedtager foreningens opløsning,
vælger et likvidationsudvalg til at realisere foreningens
ejendele. Den derved fremkomne formue skal anvendes til
ungdomsarbejdet indenfor sportsklubberne i Svenstrup.
Således forelagt og vedtaget på Svenstrup badmintonklubs
stiftende generalforsamling den 30. april 1985.
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Niels Jørn Larsen
Erik Yde
Allan Israelsson
Kirsten Christensen

Kai Brunmark
Niels Frøsig
Jan Christensen
Ove Jensen

Ændret på generalforsamlingen i 1988:
§ 5. b) Tilføjet “maj måned”
Ændret på generalforsamlingen i 1996:
Ny §9 Valg til motionistudvalg.
Forhenværende §9 ændret til §10 og §10 til §11.
Ændret på generalforsamlingen i 2003:
§5. e) 16 år ændret til 18 år.
Ændret på generalforsamlingen i 2004:
§8. a) Medlemmer af spilleudvalg ændret til 8.
Ændret på generalforsamlingen i 2005:
Motionistudvalg nedlagt.
Ændret på generalforsamlingen i 2010:
§6 a) Antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5-7
medlemmer. Endvidere tilføjes: I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
§ 8 a) Antal medlemmer i spilleudvalget ændres fra 7 til 6-7 medlemmer.
Endvidere slettes 2. del af sætningen om at bestyrelsen
vælger 1 medlem. Sidste del af sætningen ændres så der står,
at 3/4 medlemmer afgår hvert andet år. Endvidere tilføjes: I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ændret på generalforsamling i 2013
§6 a) I første afsnit slettes kassereren således, der står: af
hvilket formand og sekretær vælges særskilt.
Herefter ny sætning: Kassereren vælges ligeledes særskilt på
generalforsamlingen og kan være en del af bestyrelsen.
Ændret på generalforsamlingen i 2015
§5b) Indkaldelsen til generalforsamlingen ændres til at
fremgå på klubbens hjemmeside og dermed ikke i
lokalpressen.
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Ændret på generalforsamlingen 2016
Generalforsamlingen dagsorden har fået punkt 4a, som
omhandler budgetfremlæggelse for kommende sæson.
Bestyrelses- og spillerudvalgsmedlemmerne vælges for 1 år
ad gangen.
Betalingskort udstedes til klubbens kasserer.

Ændring 2017: Tekst tilrettet, samt oplysninger opdateret.

Ændring 2018: Tekst tilrettet, samt oplysninger opdateret. Adresse og CVRnummer tilføjet under foreningsnavn og hjemsted. Optagelseskriterier er
ændret således medlemmer kan optages løbende. Tidspunkt for ordinær
generalforsamling er flyttet fra april/maj til august/september.
Regnskabsperiode er ændret fra perioden 1. april – 31. marts til perioden 1.
august til 31. juni

Ændring 2020: Tekst tilrettet. Vedtægterne er nu tilpasset således at ansvarsområderne er delt
ud i en masse små udvalg, hvor bestyrelsen så er øverste myndighed.
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