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Navn
§ 1.
Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen, Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg.

Organisation
§ 2.
Højbjerg Badminton Klub er medlem af Danmarks Badminton Forbund, der er et Specialforbund under Danmarks
Idræts-forbund, og er endvidere medlem af "The International Badminton Federation".
Alle medlemmer af Højbjerg Badminton Klub er underkastet de love og bestemmelser, som de nævnte centralforbund
måtte fastsætte.

Formål
§ 3.
Klubbens formål er, at hverve medlemmer i alle aldre for at fremme kammeratskabet og god sportsånd ved at dyrke
badmintonspillet i Højbjerg. Nævnte formål søges opnået både for motionsspillere og turneringsspillere ved arrangering
af opvisninger, tilrettelæggelse af træningsaftener, planlægning og gennemførelse af lokale turneringer og samarbejde
med andre klubber om turneringskampe.

Medlemmer
§ 4.
Som medlem kan optages enhver, der ikke er ekskluderet fra andre klubber inden for Danmarks Idræts-Forbund eller
slettet som medlem på grund af restance med betaling af kontingent.
Passive medlemmer kan optages.
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen efter en énstemmig beslutning.

§ 5.
Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder ekskludere et medlem, når dettes forhold har givet anledning dertil.
Forinden bestyrelsen træffer beslutning herom, skal vedkommende medlem have lejlighed til at udtale sig overfor
bestyrelsen mundtligt eller skriftligt. Den ekskluderede kan - såfremt denne anser eksklusionen for uberettiget - inden
en frist på 14 dage fra det tidspunkt, meddelelsen er tilsendt vedkommende, ved henvendelse til bestyrelsen fordre
spørgsmålet om eksklusionens berettigelse forelagt den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der
indkaldes efter begæringens modtagelse. Afgørelsen på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Generalforsamlingens beslutning med hensyn til eksklusionen er endelig og kan ikke indbringes for nogen domstol.

§ 6.
Medlemmerne er forpligtet til at rette sig efter klubbens ordensreglement, der er ophængt i hallen.

Generalforsamling
§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned. Den indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i hallen.
Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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§ 8.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af beretninger
a) Spilleudvalgsformandens beretning
b) Ungdomsudvalgsformandens beretning
c) MU-formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne (i.h.t. §7)
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Spilleudvalgsformand og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Ungdomsudvalgsformand og 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valgs af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det fornødent. Den indkaldes med mindst 8
dages varsel efter reglerne i § 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter begæring
herom til bestyrelsen ledsaget af dagsorden.
Generalforsamlingen indkaldes da af bestyrelsen senest 14 dage efter begæringens modtagelse til afholdelse senest 1
måned efter begæringens modtagelse.

§ 10.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem der er fyldt 15 år, mens medlemmer der ikke er fyldt 15 år
og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen og ret til at tage ordet på denne, men uden stemmeret.
Forældre/værge til børn under 15 år har møderet og taleret på generalforsamlingen.
For at kunne stemmer på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde og at man har betalt kontingent.

§ 11.
Generalforsamlingen, der er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, ledes af en dirigent, som afgør alle
spørgsmål m.h.t. sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
Over forhandlingerne føres en protokol, der tjener som fuldt bevis for det på generalforsamlingen passerede, når den er
underskrevet af dirigenten og bestyrelsens fungerende formand.

§ 12.
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender, bortset fra de i næste stykke nævnte, ved simpelt stemmeflertal uanset,
hvor mange medlemmer, der er fremmødt.
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub, fordres, at
2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 8 dage til en ny generalforsamling, iflg. § 9,
hvor forslaget da skal anses for vedtaget, når 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
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Bestyrelsen
§ 13.
Klubbens bestyrelse består af formand, spilleudvalgsformand, ungdomsudvalgsformand og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for et år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Tre bestyrelsesmedlemmer er
på valg i lige år, mens fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer
sig udover de direkte valgte med næstformand, motionsudvalgsformand, kasserer og sekretær. Udvalgsformænd kan
lade sig stedfortræde i bestyrelsen ved den af dem udpegede næstformand jf. §16, stk. 1.
Følgende kan ikke vælges til medlemmer af bestyrelsen: Forpagteren af cafeen og klubbens ansatte, herunder
halsinspektør, klubsekretær og trænere.

§ 14.
Klubben tegnes af bestyrelsen både udadtil og indadtil. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt ved
oprettelse af deklarationer på fast ejendom kræves dog, at såvel formanden og kassereren som 2 myndige
bestyrelsesmedlemmer underskriver.
Alle beslutninger vedrørende klubbens forhold træffes af bestyrelsen som i øvrigt leder klubben og udfører de af
generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer eller deres
stedfortrædere er til stede, og forudsat at enten formanden eller næstformanden også er til stede.
Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger eventuelt et forretningsudvalg, der består af formanden og to
medlemmer.
For hvert bestyrelsesmøde skal der føres et forhandlingsreferat, som skal forelægges til godkendelse på førstkommende
møde.

§ 15.
Formanden, kassereren og 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Udvalg.
§ 16.
Efter generalforsamlingen nedsættes spilleudvalget og ungdomsudvalget af de respektive valgte formænd, som udpeger
evt. Næstformænd. Ligeledes nedsættes øvrige udvalg efter behov.

Kontingent og indmeldelse
§ 17.
Klubbens bestyrelse fastsætter kontingent for 1 år af gangen. Kontingenttaksterne offentliggøres senest 4 uger før
generalforsamlingen på klubbens hjemmeside Fritagelse for kontingentbetaling eller nedsættelse af kontingent kan
bevilges i enkelte særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.
Indmeldelsen er bindende fra indmeldelsesdagen indtil udmeldelse sker. Udmeldelse kan kun ske med virkning fra
afslutning af en sæson. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 1. maj, hvis medlemmet ikke ønsker at fortsætte den
kommende sæson. Ved indmeldelsen udfyldes en blanket, som skal indeholde kontingenttaksterne, og hvert medlem
skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af lovene.
Medlemmer, der ikke rettidigt har betalt opkrævet kontingent mister retten til en bestemt spilletid.
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§ 18.
Sæsonen løber fra den 15. august til og med den 31. maj følgende år.
Kontingentet betales i een eller flere rater. Antallet af rater og forfaldsdatoerne for disse rater fremgår af klubbens
hjemmeside.
Er et medlem i restance, inddrages spilletiden efter forudgående varsel. Denne inddragelse fritager ikke for
kontingentbetaling. Ved fremsendelse af rykkerskrivelse kan der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.
Ønsker det pågældende medlem sin spilletid igen, betales et administrationsgebyr, hvis størrelse fastsættes af
bestyrelsen.

§ 19.
Til afholdelse af konkurrencer, opvisninger etc. har bestyrelsen, hvis ledige baner ikke er til disposition, ret til at
beslaglægge baner uden kompensation.

Regnskab
§ 20.
Regnskabsåret løber fra den 1. april til den 31. marts følgende år.
Klubbens regnskab udfærdiges af kassereren.
Klubbens regnskab skal til enhver tid være tilgængelig for klubbens bestyrelse og revisorer. Det reviderede årsregnskab
fremlægges 3 dage før den ordinære generalforsamling til eftersyn på klubbens kontor.

§ 21.
Klubbens indestående på pengeinstitutkonti kan kun hæves af kassereren og formanden i forening eller af en af disse i
forbindelse med et af den samlede bestyrelse valgt medlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til klubbens sekretær.
Det påhviler formanden at drage omsorg for, at meddelelse herom tilstilles de pågældende pengeinstitutter.

Gæld
§ 22.
For den gæld, som klubben måtte stifte, hæfter hverken bestyrelsen eller medlemmerne personligt.

Ophør
§ 23.
Den generalforsamling, som lovligt beslutter klubbens opløsning, jfr. § 12, træffer samtidig bestemmelse om formuen,
der skal anvendes til formål, der fremmer badmintonsporten i Jylland.

Vedtaget på generalforsamlingen maj 2013.
Bestyrelsen.
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