Vedtægt
for

Gilleleje Badminton Club 1972
§1
Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Gilleleje Badminton Club 1972 normalt forkortet til GBC72. Klubben er
stiftet d. 25. oktober 1972. Klubbens hjemsted er Gilleleje.

§2
Klubbens formål
Det er klubbens formål at dyrke og fremme badmintonspillet og i klubben skabe samvær,
trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser
– især for beboerne i Gribskov kommune.

§3
Organisationsmedlemsskaber
Klubben er tilsluttet Sjællands Badminton Kreds (SBKr) og dermed Danmarks Badminton
Forbund (DBF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Desuden er klubben tilsluttet
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Klubben er derfor underkastet love og
bestemmelser, som de nævnte hovedorganisationer måtte fastsætte.
§4
Optagelse af medlemmer
Som medlem af klubben kan optages enhver, der har modtaget og accepteret klubbens
vedtægter. Dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler herfor.
Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra
forældre/værge.
Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingent er indbetalt til klubben.
Stk. 4. Klubben har en seniorafdeling, en ungdomsafdeling samt en formiddagsafdeling.
Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdeling eller formiddagsafdeling kan optages
enhver person over 16 år.
Som medlem af ungdomsafdelingen kan optages enhver person under 16 år.
Stk. 5. Udelukket fra optagelse er ekskluderede medlemmer fra andre klubber under DGI
eller DIF. Medlemmer, der p.g.a. restancer er slettet af andre klubber under DBF, kan
ikke optages, før deres forhold til den pågældende klub er bragt iorden.
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Stk. 6. Medlemmerne er, udover klubbens vedtægter også underkastet de, af bestyrelsen
og spilleudvalget, til enhver tid udfærdigede bestemmelser og reglementer.
Stk. 7. Æresmedlemmer kan udnævnes efter bestyrelsens indstilling ved simpel
stemmeflerhed på en ordinær generalforsamling.
Stk. 8. Klubbens medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse deltage i konkurrencer
og lignende for andre klubber.
Stk. 9. Klubmesterskaber er kun for medlemmer.
Stk. 10. Bestyrelsen kan suspendere træningstider en hvilken som helst dag til brug for
konkurrencer og lignende. Dette skal ske med opslag og e-mail, med mindst 8 dages
varsel.

§5
Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Kontingent opkræves forud for en ½ eller en hel sæson ad gangen, som
bestyrelsen finder det praktisk, og er bindende for hele sæsonen. Ved for sen indbetaling
opkræves rykkergebyr, som fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemmerne kan tildeles single / doublebaner i den udstrækning pladsforhold
tillader det.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.

§6
Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, (som
skal være medlemmet skriftligt bekendt, kan vedkommende slettes uden forudgående
meddelelse.
Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som
medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling efter forudgående skriftlig begæring til formanden. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig,
hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 5. Bliver et medlem udelukket ved generalforsamlingsbeslutning kan vedkommende
kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.
§7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, klubbens
højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e-mail samt ved opslag på hjemmesiden og
træningsstederne.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Eventuelt indkomne forslag udsendes til medlemmerne, senest 8 dage før
generalforsamlingen, via e-mail samt ved opslag på hjemmesiden og træningsstederne.
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Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, for medlemmer under 16 år har
én forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret kan kun afgives ved personligt
fremmøde. Ingen kan afgive mere end 1 stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun
medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage. Passive medlemmer har kun
stemmeret, når de har været medlem af klubben i mindst 1 år før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion § 6,
vedtægtsændringer § 12 og klubbens ophør § 13.
”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der
skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.
Stk. 6 . Valgret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år på dagen for generalforsamlingens
afholdelse. Kun medlemmer, som er tilstede ved generalforsamlingen eller har givet
skriftligt tilsagn, kan nyvælges, medens genvalg kan ske ved mundtlig tilsagn til
bestyrelsen.
Stk. 7. Alle afstemninger om udelukkelse skal være skriftlige.
Stk. 8. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke indbringes på
ny før tidligst på den næstfølgende ordinære generalforsamling.
Stk. 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand på lige år.
b. Valg af kasserer på ulige år.
c. Valg af seniorformand på ulige år.
d. Valg af ungdomsformand på lige år.
e. Valg af formiddagsformand på ulige år.
f. Valg af motionsformand på lige år.
g. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 1 på lige år og 1 på ulige år.
h. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
6. Valg af revisorer:
a. Valg af 2 revisorer, 1 på lige år og 1 på ulige år.
b. Valg af revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.
Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære
generalforsamling.
Stk. 11. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen men afgår skiftevis. Revisorerne kan ikke
samtidig være medlem af bestyrelsen.
Stk. 12. Dirigenten underskriver referatet.

§8
Bestyrelsens valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er
forelagt formanden og godkendt.
Stk. 2. Formand og kasserer / banefordeler skal være økonomisk myndige. Øvrige, der
vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.
Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have
afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
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Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv på næstformandsposten, sekretær og
banefordeler.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger vedrørende økonomiske forhold kræver dog kassererens tilstedeværelse.
Er posten som kasserer ikke besat i bestyrelsen, kræves formandens tilstedeværelse
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Stk. 6. Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen skal førstesuppleanten
indtræde. Bestyrelsen kan konstituere sig – gældende til førstkommende
generalforsamling.
Stk. 7. Bortset fra posterne til formand og kasserer kan bestyrelsen ændre posterne i
dagsordenens § 7 under hensyn til de faktiske opgaver.
I tilfælde af at kasserer ikke ønsker at genopstille efter endt valgperiode, og posten ikke
bliver besat på generalforsamlingen, kan bestyrelsen beslutte at købe konsulent udefra,
til udførelse af kasserers opgaver. Bestyrelsen kan også beslutte at uddelegere
kassererens opgaver til andre bestyrelsesmedlemmer. Disse tiltag er dog kun
midlertidige, indtil kassererposten bliver besat.
Stk. 8. Bestyrelsen nedsætter de til klubbens drift nødvendige udvalg f.eks.:
1. Seniorspilleudvalget består af SSU, træneren og nogle andre medlemmer.
Disse medlemmer vælges på et spillermøde.
2. Ungdomsspilleudvalget består af USU og holdledere.
3. Formiddagsspilleudvalget består af FSU og 2-3 spillere. Disse spillere vælges
på et spillermøde.
Stk. 9. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.
Stk. 10. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§9
Tegningsret
Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af
formandens fravær tegnes klubben af kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Bestyrelsen kan tildele fuldmagt.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen
eller mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende
motiveret dagsorden, ønsker dette.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat over
for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jvf. § 7. Dagsorden skal
altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indvarslet efter medlemmernes begæring er kun
beslutningsdygtig, når mindst 4/5 af underskriverne er til stede.

§ 11
Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og
status, forsynet med påtegning af revisorerne og underskrift af samtlige
bestyrelsesmedlemmer, forelægges den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Kassereren skal senest d. 15. februar aflevere det færdige regnskab til interne
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revisorer.
Stk. 3. Klubbens kontante beholdning må ikke overstige 1.500 kr. Overskydende beløb
skal indsættes på klubbens konto i pengeinstitut.
Stk. 4. Regnskab og kassebeholdning herunder indestående på konto i pengeinstitut,
skal efter forlangende, forevises ved bestyrelsesmøderne.

§ 12
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført
dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13
Klubben opløsning
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Denne er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 5/6 af de
stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af klubben, indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor beslutning da kan træffes
med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes stemmeberettigede
antal.
Stk. 3. Ved klubbens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved
sammenlægning, opbevares klubbens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter
kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til badmintonmæssige formål, fortrinsvis i
Gribskov kommune.
Generalforsamlingen tager her nærmere bestemmelse herom. Simpel stemmeflerhed er
her afgørende.

Vedtægterne er sidst revideret og ændret på generalforsamling d. 21. oktober 2020
Dirigent: Jens Birkmose
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