Vedtægter
for

Asmild Badmintonklub
§ 1. Navn og formål.
Foreningens navn er Asmild Badmintonklub. Det er foreningens formål at samle unge og ældre til
gode og sunde fritidsinteresser, med badmintonspillet som det primære, men også andre idrætsgrene
kan indgå, eksempelvis familiesvømning.

§ 2. Medlemmer.
Alle, der vil acceptere foreningens vedtægter, kan blive optaget som aktive medlemmer i klubben.
Desuden kan aktive medlemmer blive overført til passiv medlemskab eller støttemedlemmer.
Medlemskontingentet for støttemedlemmer fastsættes til indskuddet for gruppen junior eller senior
+ én måneds kontingent som singlespiller.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem i kortere eller længere tid, såfremt den finder særlig grund
dertil. Den udelukkede kan dog skriftligt forlange afgørelsen forelagt på den nærmest følgende
generalforsamling.

§ 3. Hæftelse.
De aktive medlemmer hæfter alene med deres indskud for foreningens forpligtelser.

§ 4. Regnskab og revision.
Regnskabsåret er kalenderåret. Forudsat at klubbens bankforbindelse har fremsendt de til brug for
afslutning af årsregnskabet nødvendige årsopgørelser ultimo januar / primo februar måned,
udarbejder kassereren foreningens driftsregnskab og status, samt laver en aldersfordelt
medlemsopgørelse, bl.a. som grundlag for en tilskudsopgørelse m.v. til Viborg Kommune.
Kassereren afleverer årsregnskabet m.v. til klubbens 2 valgte revisorer med henblik på deres
gennemgang af regnskabsmaterialet inden klubbens ordinære generalforsamling.
Revisorerne underskriver regnskabet og anfører deres eventuelle bemærkninger til regnskabet.
En kopi af det reviderede og underskrevne regnskab tilsendes Viborg Kommune.

§ 5. Generalforsamling, valg til bestyrelsen samt af revisorer.
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling
inden udgangen af januar kvartal. På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende
punkter fremgå:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning for perioden / til godkendelse
Regnskabet for perioden / til godkendelse
Indkomne forslag (skal være modtaget senest 4 dage før generalforsamlingen)
Valgene
Eventuelt

Alle beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Ved alle valg og vedtægtsændringer skal
anvendes skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal
stemmeberettigede.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved opslag i Overlund Hallen samt evt. ved
annoncering i lokalt blad mindst 1 uge før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen, som revisorer samt suppleanter for disse.
På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 suppleanter.
Alle medlemmer over 18 år kan vælges. Alle aktive medlemmer over 14 år og eventuelle
bosiddende bidragsydende medlemmer har stemmeret.
Konstituering.
Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær, og den fastsætter selv sin forretningsorden.
Valgets varighed.
Valgene gælder for 2 år. Efter første år afgår 2 fra bestyrelsen ved lodtrækning, og for suppleanter
og revisorer afgår efter første år 1 fra hver gruppe ved lodtrækning.
Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen eller som revisor, skal pågældende kun fungere til udløbet
af det afgåede medlems valgperiode.

Ekstraordinær generalforsamling.
Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 20 % af
de aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
Indkaldelse sker som ved den ordinære generalforsamling ved opslag i Overlund Hallen samt evt.
annoncering i et lokalt blad mindst 1 uge før datoen for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 6. Sæsonens varighed, spillesteder og –tider, størrelsen på indskud og
kontingent og betalingen heraf.
Bestyrelsen fastsætter under ansvar overfor generalforsamlingen størrelsen på de anførte forhold, og
den har besluttet, at følgende skal være gældende indtil videre:
 Sæsonen varer fra september til og med marts måned det følgende år.
 Første spilledag er mandagen i den uge, hvor den 1. september er.
 Klubben har hjemsted i Overlund Hallen, og spiller her hver mandag i det antal timer, der er
mulighed for, og som medlemstallet tilsiger. Desuden lejer bestyrelsen kommunale lokaler i
området i nødvendigt og muligt omfang, eksempelvis Overlund Skoles store gymnastiksal
og Amtsgymnasiets hal.
 Betalingen af det fastsatte indskud og kontingent skal ske ved tilmeldingen ultimo august
måned.
Indmeldelse i klubben er bindende sæsonen ud. Bestyrelsen kan dog i visse tilfælde dispensere
herfra, f.eks. i tilfælde af egen eller makkers sygdom, bortrejse eller tilsvarende.

§ 7. Protokol
Sekretæren fører ved hvert møde en protokol over bestyrelsens beslutninger, og protokollen
underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 8. Ændring af foreningens vedtægter samt eventuelle opløsning.
Forslag til ændring af foreningens vedtægter eller forslag om opløsning af foreningen kan kun
vedtages efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 og højest 6
ugers mellemrum, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Hvis der ikke er mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for et forslag om opløsning af
foreningen, kan foreningen ligge stille i en periode. Den sidst valgte bestyrelse er i en sådan
situation ansvarlig for foreningens aktiver.
Hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsning af foreningen, skal en
eventuel positiv formue komme de idræts- og ungdomsforeninger til gode, der har hjemme i
Asmild-Tapdrup området. Generalforsamlingen beslutter, hvorledes formuen skal fordeles.
Asmild Badmintonklubs første vedtægter blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den
28. oktober 1971, og forskellige ændringer i §§ 4 og 6 blev vedtaget på en ekstraordinær
generalforsamling den 10. august 1972. Desuden blev der på den ordinære generalforsamling i 1988
vedtaget ændringer til § 6 vedrørende terminen for betaling af indskud og kontingent.
Dette er en opdateret udgave af Asmild Badmintonklubs vedtægter, bl.a. forårsaget af at Asmild
Hallen har ændret navn til Overlund Hallen og af gennemførte ændringer omkring perioden for
regnskabsåret og m.h.t. antal terminer for betaling af indskud og kontingent.

Foranstående vedtægter vedtaget på Asmild Badmintonklubs generalforsamling den 25.02.1999.
Tilføjelse
Bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende
fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen, dog skal dokumentet vedrørende lån i samt køb, salg og
pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.
Foranstående tilføjelse vedr. bestyrelsen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling
torsdag, den 29. marts 2001:

