
Vedtægter
FOR BADMINTONKLUBBEN AF 1985

(BK85)

Reviderede vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 06. oktober 2020.

NAVN
§ 1

Klubbens navn er: Badmintonklubben af 1985 (BK85).

FORMÅL
§ 2

Klubbens formål: At fremme motionist-idrætten, specielt badminton, i Høje-
Taastrup kommune.

MEDLEMSSKAB
§ 3

Alle, uanset alder, kan optages som aktive eller passive medlemmer. Medlemmer 
skal registreres i det til enhver tid gældende medlemssystem valgt af bestyrelsen, 
med minimum de informationer som kræves af dette system samt myndigheder og
bestyrelse.

KONTINGENT
§ 4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet betales helårligt forud og senest til den af kassereren fastsatte dato.

Restancefristen er for aktive medlemmer en måned og for passive tre måneder.

Restance udover denne frist medfører udmeldelse.

Genindmeldelse kan kun ske ved at betale skyldigt kontingent, samt strafgebyr 
svarende til en måneds kontingent.

Intet medlem, der er i restance, kan deltage i konkurrence og andre aktiviteter i 
klubben.

UDMELDELSE
§ 5

Udmeldelse meddeles kassereren eller sker automatisk ved undladelse af betaling
af kontingent som nævnt i § 4.

Ved udmeldelse vil tilbagebetaling af kontingent ikke finde sted.



BESTYRELSE
§ 6

Bestyrelsen består af:

a)  Formand
b)  Kasserer
c)       Tre bestyrelsesmedlemmer. Heraf vælger bestyrelsen næstformanden.
d)      Én suppleant
Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 7

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 
tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen skal afholde mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når tre eller flere medlemmer inklusive 
formanden eller næstformanden er til stede.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i hans fravær den fungerende 
formands, stemme udslaget.

REGNSKAB OG REVISION
§ 8

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af to blandt 
medlemmerne, uden for bestyrelsen, valgte revisor og valgte revisorsuppleant.

Revisor og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år af 
gangen.

Hæve berettigede til klubbens konti er kun kassereren og i dennes fravær 
formanden.

GENERALFORSAMLING
§ 9

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Der afholdes generalforsamling en gang årligt, i første kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.



§ 10

Bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Dette kan endvidere ske, såfremt 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske 
herom, med angivelse af hvilke ting der ønskes behandlet.

§ 11

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 
fremmødte medlemmer.

Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte 
forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.

Medlemmer i restance har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Der tilkommer hvert medlem én stemme.

§ 12

Ingen personer kan vælges til eller sidde i bestyrelsen, hvis de ikke er enten aktive
eller passive medlemmer af klubben.

§ 13

Dagsorden for generalforsamlingen:

1)  Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2)  Bestyrelsens beretning, ved formanden.
3)  Kassererens beretning.
4)  Indkomne forslag.
5)  Valg ifølge lovene.

a)     Formand
b)     Kasserer
c)    Tre bestyrelsesmedlemmer
d)       En suppleant
e)     En revisorer
f)      En revisorsuppleant

6)  Eventuelt.

LOVÆNDRINGER
§ 14

Til ændring af klubbens love kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på
generalforsamlingen.

HUSORDEN
§ 15

Alle medlemmer skal følge husordenen, som fastsættes af bestyrelsen. Brud på 
husordenen, kan medføre karantæne og i særlige tilfælde eksklusion.



Beslutning om karantæne af et medlem er alene forbeholdt en enig bestyrelse. 
Beslutning om eksklusion af et medlem er alene forbeholdt generalforsamlingen.

OPLØSNING
§ 16

Klubbens opløsning kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på to 
på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, 
stemmer herfor.

§ 17

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler alene gå til humanitære 
formål, hvor der i første omgang skal tænkes på ungdomsarbejdet i Høje-Taastrup
kommune.

TEGNING - HÆFTELSE
§ 18

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid 
hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 
personlig hæftelse.


