Vedtægter
Lundtofte Badminton Klub
§ 1. Klubbens navn er Lundtofte Badmintonklub af 19.06.1975
§ 2. Klubbens formål er at samle medlemmer til badminton.
§ 3. Enhver der tilslutter sig klubbens formål og love optages som aktiv eller passiv
medlem.
§ 4. Medlemmer er til enhver tid undergivet det af bestyrelsen fastsatte
ordensreglement. Overtrædelse af dette kan af bestyrelsen straffes med karantæne
eller eksklusion. Ved evt. skade hæfter skadevolderen personligt. Bestyrelsen er
endvidere berettiget til at ekskludere et hvert medlem, der ud- eller indadtil skader
klubbens renommé og interesse.
§ 5. Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen.
§ 6. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være
revideret og forsynet med revisorens og kasseres underskrifter inden det
fremlægges på generalforsamlingen.
§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen
afholdes en gang årligt i 1. kvartal. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis mindst en tredjedel af de
stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring med angivelse af
forhandlingsemne/er.
En generalforsamling skal for at være lovlig indvarsles 14 dage før afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling dog kun 8 dage. Lovændring og regnskab skal
fremlægges senest 4 dage før generalforsamlingen.
§ 8. På generalforsamlingen i lige kalenderår vælges: Formand, 1 revisor, 1
bestyrelsesmedlem og evt. 1 suppleant, der alle vælges for 2 år. På
generalforsamlingen i ulige kalenderår vælges: Næstformand, kasserer, 1 revisor
og evt. 1 revisor suppleant, der alle vælges for 2 år, dog kan omgruppering finde
sted på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan suppleres med yderlige medlemmer
som ligeledes vælges for 2 år ad gangen
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§ 9. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4. Valg af bestyrelse.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Forslag til ændring af lovene der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 10. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 14 år.
Valgbar er medlemmer, der er fyldt 16 år, dog skal formanden, næstformanden og
kassereren være fyldt 18 år ved generalforsamlingens afholdelse. Ved ændring af
klubbens vedtægter kræves at 2/3 af de fremmødte på
generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.
§ 11. Kassereren forvalter klubbens pengemidler. Revisorerne skal føre kontrol
med klubbens regnskab og skal inden generalforsamlingens afholdelse gennemgå
regnskabet og kassebeholdningen. Revisorerne har i øvrigt til en hver tid ret til at
efterse regnskabet.
§ 12. Bestyrelsesmødet kan indvarslet når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne skal indvarsles senest 3 dage
forinden, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra. Et bestyrelsesmøde er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver borte 2 gange
uden at sende afbud, kan han afsættes og suppleanten indkaldes.
§ 13. Klubbens opløsning kan kun finde sted, såfremt 2/3 af fremmødte medlemmer
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med max. 14 dages mellemrum
vedtager det. I tilfælde af sammenslutning med andre badmintonforeninger tilfalder
klubbens midler den nydannede forening.
§ 14. Lovene er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 3. oktober 1975 og
med senere ændring på ordinær generalforsamling eller ekstraordinær
generalforsamling den 22. september 1977, den 30. august 1978, den 27. august
1980, den 27. august 1981, den 30. januar 2002, den 24 januar 2008, den 12
februar 2010 i Lundtofte Badmintonklub af 19.06.1975.
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