VEDTÆGTER

Pr. 3. april 2006.
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§ 1. Klubbens navn og hjemsted.
1. Klubbens navn er Bowlingklubben ROAR og er stiftet den 3. april 2006.
2. Hjemstedet er Roskilde.
§ 2. Tilhørsforhold.
1. Klubben er tilsluttet Dansk Bowling Forbund Region Øst og derigennem Danmarks Idræts Forbund.
§ 3. Formål.
1.
2.
3.
4.

At samle bowlingspillere i Roskilde og omegnskommuner.
At seriøst og på troværdigmåde at oplære og dygtiggøre medlemmerne indenfor bowlingsporten.
At deltage i de af DBwF arrangerede holdturneringer og stævner.
At med udgangspunkt i bowling, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i
foreningen og det lokale samfund.

§ 4. Optagelse af ordinære medlemmer.
1. klubben optager alle, der har lyst til at spille bowling.
2. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt, på af klubben udleverede blanketter.
3. Indmeldelse af ungdomsspilleren kan kun ske ved skriftlig bekræftelse fra den/de myndige der er indehaver af
forældremyndigheden eller værge.
4. Udmeldelse skal for at være gyldig, være med én måneds varsel til den 1ste i en måned til klubbens kasserer.
Kontingent skal betales til og med opsigelsesmåneden.
5. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse et gebyr samt første måneds kontingent.
6. Ethvert medlem har pligt til at overholde love og bestemmelser samt økonomiske forpligtigelser overfor BK
ROAR og DBwF. Forsømmelser medfører karantæne eller udelukkelse fra klubben. Beslutninger herom skal
træffes af en enig bestyrelse.
§ 5. Kontingent ordinære medlemmer.
1. Kontingentet og optagelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
2. Medlemmerne er selv ansvarlige for betaling af kontingent, der skal betales månedsvis forud på klubbens konto.
3. 2 måneders restance kan medføre sletning af medlemskab. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restance,
nyt indmeldelsesgebyr samt 1. måneds kontingent.
§ 6. Licens til Dansk Bowling Forbund.
1. Licens kan kun tegnes af medlemmer.
2. Licensudgifter til Dansk Bowling Forbund afholdes af det enkelte medlem, dog betaler klubben nye medlemmers
første licens (Prøvelicens).
§ 7. Ordinær generalforsamling.
1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Februar/Marts måned, og indkaldes med 2 ugers varsel.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som foreskrevet i disse love, klubbens højeste myndighed i alle
anliggender som vedrører klubben.
2. Forslag der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt afleveres til bestyrelsen og skal
være i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, således at dagsordenen som udsendes af bestyrelsen
indeholder alle forslag.
3. Møde, stemme- og taleret har alle klubbens medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder før
generalforsamlingens afholdelse, og som ikke er i restance. Stemmeret har seniormedlemmer og forældre/værge
for ungdomsmedlemmer under 18 år.
4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog til vedtagelse
af lovændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
§ 8. Dagsorden.
1. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
a) Valg af referent.
b) Nedsættelse af stemmeudvalg på 2 personer.
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2.
3.
4.
5.
6.

Formandens / Bestyrelsens beretning.
Udvalgs beretning/er.
Forelæggelse/godkendelse af regnskab for foregående år.
Forelæggelse/godkendelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af:
a) Indmeldelsesgebyr.
b) Kontingent.
Behandling af indkomne forslag.

7.

Valg af bestyrelse.
a) Formand og 1 bestyrelsesmedlem ulige år.
b) Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor, jf. § 12, stk. 4.
10. Valg af 1-2 revisorsuppleanter.
11. Eventuelt.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis der opstår behov herfor.
2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer
indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af motiveret dagsorden.
3. Denne afholdes senest 14 dage efter at begæringen er modtaget af bestyrelsen.
§ 10. Generalforsamlingens ledelse.
1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent der foreslås af bestyrelsen eller af medlemmerne på
generalforsamlingen, men som ikke må være medlem af bestyrelsen - kan være en person udenfor
medlemskredsen.
2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog undtaget paragraffer i disse love som
foreskriver andet afstemningsflertal.
3. Dirigenten beslutter afstemningsprocedure, dog skal der altid være skriftlig afstemning hvis:
- mindst ¼ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger dette
- der er tale om personvalg, hvor mere end én person opstiller.
4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det
omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
§ 11. Bestyrelse og Tillidsposter.
1. Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse på 5 personer.: formand, kasserer, seniorleder, og 2 bestyrelses
medlemmer. Den repræsenterer klubben i alle forhold, og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i
henhold hertil udførte handlinger forpligter klubben.
2. Valg til bestyrelsen er for en toårig periode og sker på den ordinære generalforsamling.
3. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
4. Klubben har to revisorer, begge valgt for en toårig periode. Den ordinære generalforsamling vælger den ene i
ulige år og den anden i lige år.
5. På den ordinære generalforsamling vælges desuden for etårige perioder:
1 - 2 bestyrelsessuppleanter, benævnt 1. og 2. suppleant.
1 - 2 revisorsuppleanter, benævnt 1. og 2. revisorsuppleant.
6. Genvalg kan finde sted. Alle poster, herunder udvalgsposter, er tillidshverv og ulønnet.
7. Med undtagelse af formand og kasser, konstituerer bestyrelsen sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på
et bestyrelsesmøde. Hvervet som formand og kasserer, kan ikke forenes med andre poster i bestyrelsen.
8. seniorlederen indtræder for formanden, ved dennes forfald.
9. Tegningsret overfor pengeinstitutter, vedrørende den daglige drift, har formand og kassereren. Tegningsret i alle
andre forhold har bestyrelsen i fællesskab.
10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte udvalg i nødvendigt omfang.
11. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, hvor af den ene er formanden eller
kassereren.
12. Suppleanter kan deltage i udvalgsarbejde og bliver inviteret til at deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden
stemmeret.
13. Der føres protokol af bestyrelsens handlinger.
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§ 13. Regnskab og Revision.
1. Klubbens regnskabsår er 1. januar - 31. december
2. Driftsregnskab og balance forelægges, forsynet med revisors påtegning til den ordinære generalforsamlings
godkendelse.
3. Revisorerne skal hvert år i tiden mellem regnskabets afslutning og generalforsamlingens afholdelse, gennemgå
det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede, og regnskabet forsynes med en påtegning herom.
4. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne.
5. Klubbens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§ 14. Klubbens ophævelse.
1. Klubbens ophævelse kan kun bestemmes på en til dette forhold særlig indkaldt generalforsamling.
2. For beslutning om ophævelse kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til
stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
3. Opnås flertal på en generalforsamling til ophævelse af klubben, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en
ny generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
4. Ved klubbens ophævelse, tildeles klubbens midler den lokale bowlingsport.
§ 15. Klubbens ansvar.
1. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den i klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig forpligtigelse, udover kontingentforpligtigelsen.
2. Klubben og dermed klubbens bestyrelse kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for de skader der påføres spillere
eller forvoldes af disse, selvom dette sker under afvikling af et af klubbens arrangementer.
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