Vedtægt for AIK 65 Strøby Badminton
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er badmintonklubben af 1965 Strøby - forkortet til AIK 65 Strøby
badminton.
Stk. 2: Klubben er hjemmehørende i Stevns Kommune.

§2
Formål
Stk. 1: Foreningens formål er at fremme interessen for idræt i lokalområdet med oprettelse af hold
i badminton, samt i øvrigt på alle måder at tjene idrætten og alt sundt idrætsarbejde.

§3
Medlemsforhold
Stk. 1: Alle har ret til at blive medlemmer.
Stk.2: Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til holdets formand.
Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.
Stk. 4: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen
Stk. 5: Medlemskontingentet skal være indbetalt senest 14 dage efter opkrævning.
Stk. 6: Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til formanden eller til holdets formand.
Stk. 7: Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål.
Medlemmer, som er udelukket, kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling
Stk. 8: Ingen kan gå i restance i mere end 1 måned, hvorefter vedkommende medlem afskæres
fra al deltagelse i foreningens aktiviteter.

§4
Generalforsamlingen
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 15. februar.
Stk. 3: Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år. Stemmeberettigede er også
forældre til ethvert barn under 14 år, der er gyldigt medlem ifølge vedtægterne. Der kan i dette
tilfælde kun afgives en stemme pr. husstand, uanset om flere børn fra samme husstand deltager.
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Stk. 4: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal. Alle valg skal være
skriftlige, hvis mindst en af de stemmeberettigede på generalforsamlingen beder om det.
Stk. 5: Valgbar til bestyrelsen er alle, som er over 18 år og som er stemmeberettigede, jf. §4, stk.
3.

§5
Indkaldelse til generalforsamling
Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved annoncering i lokalpressen senest 6
dage før afholdelse.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder også
vedtægtsændringer - skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.

§6
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af de
aktive medlemmer stiller skriftlig, motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er
beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling.

§7
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 3 medlemmer (formand,
sekretær og kasserer), valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2: Udover formand, sekretær og kasserer kan bestyrelsen bestå af formænd for hvert udvalg.
Formændene vælges for 1 år af gangen. Generalforsamlingen beslutter antallet af formænd.
Stk. 3: Der vælges suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen beslutter
antallet af suppleanter.
Stk. 4: Formand og sekretær vælges på lige år. Kasserer vælges på ulige år.
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Stk. 5: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6: Formanden leder mødet og i dennes frafald sekretæren.
Stk. 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede.
Stk. 8: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller
den fungerende formands stemme afgørende.
Stk. 9: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

§8
Tegningsregler
Stk. 1: Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningens bankkonto hver for sig.
Stk. 2: Formanden eller den han/hun bemyndiger hertil, har tegningsretten til
folkeoplysningsudvalget.

§9
Hæftelse
Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse,
andet end hvis dette er særlig aftalt.

§ 10
Regnskab og revision
Stk. 1: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31 december.
Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal
være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk. 4: Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Stk. 5: Kassereren indkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.
Denne fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens
øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.
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§11
Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget
er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§12
Foreningens opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på 2 ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.

Datering og underskrift
Således vedtaget på generalforsamling den 15. februar 2017

Dirigentens navn og underskrift
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Formandens navn og underskrift

