Vedtægter for Skælskør Badminton Center.
§ 1. Hjemsted.
Foreningens navn er Skælskør Badminton Center. Dens hjemsted er Skælskør Kommune.
§ 2. Formål.
Foreningens formål er, at etablere og drive et badmintoncenter med dertil hørende
faciliteter.
§ 3. Optagelse af medlemmer.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte
optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den førstkommende ordinære
generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.
Medlemmer af Skælskør Badminton Klub er dog altid berettiget til optagelse i foreningen.
§ 4. Kontingent.
Kontingentet og indmeldelsesgebyret fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Disse
beløb kan differentieres. Kontingent og indmeldelsesgebyr betales ved indmeldelsen.
§ 5. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst tre måneders varsel til en første
januar.
Udtrædende medlemmer har intet krav på andel i foreningens formue.
Eksklusion af et medlem kan i tilfælde af grov eller gentagen illoyal optræden ske efter
vedtagelse i bestyrelsen. På den ekskluderedes begæring skal eksklusionen forelægges
førstkommende generalforsamling i foreningen til stadfæstelse eller forkastelse ved
almindelig stemmeflertal.
§ 6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og
skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden
skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde
sted senest en måned efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel
ved annonce i en lokal avis samt ved opslag i badmintoncenteret.
Indkomne forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
samt budget for det kommende år.
4.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Valg af formand (ulige år).

7.
8.
9.
10.
11.

Valg af kasserer (lige år).
Valg af et bestyrelsesmedlem (hvert år).
Valg af en suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor.
Eventuelt

§ 8. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten
må ikke være medlem af bestyrelsen.
Der tilkommer hvert medlem én stemme.
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste
3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Forældre til
medlemmer under 18 år kan stemme på barnets vegne. Stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde.
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, med mindre
vedtægterne foreskriver andet.
Der kan ikke vedtages noget under punktet, Eventuelt.
§ 9. Bestyrelse.
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der alle er myndige, og
som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to
bestyrelsesmed-lemmer kræver det med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer er til stede.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen
underskrives af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen afgør, hvorvidt foreningen frivilligt skal momsregistreres for udlejning af fast
ejendom.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift
fra såvel formanden som kassereren.
§ 10. Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens
stiftelse til den 31. december 1996.
Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af en af generalforsamlingen
valgt statsauto-riseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.
§ 11. Vedtægtsændringer.
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
§ 12. Opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt ekstra-ordinær generalforsamling. Til denne's beslutningsdygtighed kræves, at
mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til
en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal,
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal
forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt
stemmeflertal her er tilstrækkelig.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til idrætslige
formål i Skælskør Kommune.
§ 13. Hæftelse.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Godkendt på den stiftende generalforsamling den 31. juli 1996.
Dirigent:

.
Claus Amelung

