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§1. NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 
 
Stk. 1 Klubbens navn er FBK 92 (Frederikssund Badminton Klub 92). Klubben er 

stiftet 6/5 1992.        

 
Stk. 2 Klubbens tilhørskommune er Frederikssund, og dens adresse er formandens 
  adresse.  
 
Stk. 3 Klubben er en sammenlægning af Frederikssund Badminton Club (FBC), 

stiftet 31. August 1934 og Oppe Sundby-Rørbæk (ORI) Badminton, stiftet  
2. April 1990. 

 

§2. FORMÅL 
 
Stk. 1 Klubbens formål er at fremme interessen for badmintonspillet og skabe de 

bedst mulige betingelser for dygtiggørelse på alle niveauer samt kammerat- 
 ligt samvær. 
 
Stk. 2 Klubbens turneringsspillere er amatørspillere og ydes ikke honorar af klub-

bens midler i nogen form. 
 

§3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER 
 
Stk. 1 Klubben er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og 

Sjællands Badminton Kreds (SBKr) under Dansk Badminton Forbund, 
tilsluttet Dansk Idræts Forbund. 

 
Stk. 2 Klubben er undergivet disses love og bestemmelser. 
 

§4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER 
 
Stk. 1 Optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Stk. 2  Klubbens medlemmer inddeles i aktive, passive og æresmedlemmer. 
 
Stk. 3 Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig klubbens formål, 

retningslinjer og vedtægter samt betaler det af klubben vedtagne kontingent.                                                   
 
Stk. 4 Som passive medlemmer kan optages alle, der betaler mindst det af klubben 

for sådanne medlemmer fastsatte kontingent. 
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Stk. 5  Som æresmedlemmer kan en enig bestyrelse udnævne personer, der ved de-  
             res indsats og arbejde for klubben har gjort sig fortjent til denne særlige  
  udmærkelse. Et æresmedlem er livsvarigt og kontingentfrit medlem. 
 
Stk. 6  Spillesæsonen er for turneringsspillere 1/8 – 30/4 og for banespillere 1/9 – 

30/4. 
 

§5. KONTINGENT; INDSKUD 
 
Stk. 1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen ud fra en 

driftsballance på 0 kr. Bestyrelsen fremsætter forslag hertil. 
 
Stk. 2 Kontingentets størrelse er forskelligt for senior-, ungdoms-, og passive med-

lemmer. Seniormedlemmer er alle medlemmer, der er fyldt 18 år den 1/9. 
Ungdomsmedlemmer er alle medlemmer, der ikke er fyldt 18 år den 1/9. 

 
Stk.3 Kontingentets størrelse er afhængig af spillested, antal ugentlige spilletimer 

og spilleform (single/double/fællestræning). 
 
Stk. 4 Medlemmer kan ansøge bestyrelsen om kontingentnedsættelse og/eller hen-

stand med angivelse af behørig begrundelse. Endvidere er bestyrelsen be- 
myndiget til at give kontingentfrihed.    
 

Stk. 5 Et medlem er i restance til klubben, hvis vedkommende ikke har betalt sit 
kontingent til tiden. Medlemmer, der i restance, fortaber alle rettigheder i 
klubben. 

 

§6. UDMELDELSE, UDELUKKELSE AF MEDLEMMER 
 
Stk. 1 Udmeldelse skal ske ved skriftligt henvendelse til kassereren med mindst 14 

dages varsel til den første i en måned. Seneste udmeldelsesdato for en sæson 
er 1/2 

 
Stk. 2 Et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse ved sin optræden og adfærd eller 

indirekte modarbejder klubbens formål og retningslinier, kan, efter 
bestyrelsens beslutning, for et nærmere fastsat tidsrum eller for bestandig, 
udelukkes af klubben. 

  Bestyrelsen tager beslutning i sådanne sager ved simpel stemmeflerhed. 
 
Stk.3 Forinden afgørelsen træffes, skal vedkommende medlem dog over for besty-

relsen have adgang til at udtale sig om sagen. 
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Stk.4    Bestyrelsens afgørelse skal på forlangende forelægges på førstkommende  
  generalforsamling til endelig afgørelse. Anke til generalforsamlingen har ik- 
  ke opsættende virkning. Vedtagelse på generalforsamlingen kræver et stem- 

meflertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer                                                                     
 
Stk. 5 Et medlem kan endvidere blive ekskluderet eller blive pådømt karantæne, 

når mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger det ved 
en skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller fremlægger en sådan ved gene-
ralforsamlingen. 

 

§7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig 

uanset de fremmødtes antal med undtagelse af de i §14 nævnte tilfælde. 
 
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes i april måned.                                                                            

. 
Stk. 3 Ordinær generalforsamling indvarsles senest 14 dage forud i en lokal avis, i 

klubblad/brev eller på klubbens hjemmeside, med angivelse af mødested og 
–/tid. 

 
Stk. 4 Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, 

der afgår iflg. vedtægterne eller uden for tur. 
 
Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, Der 

vælges også 2 stemmetællere. 
 
Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 

i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 
Stk. 7 På generalforsamlingen kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stem-

meret har alle medlemmer. Medlemmer under 16 år har stemmeret ved for-
ældre. 1 stemme pr. barn. 

 
Stk. 8  Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen, dog skal formand og 

kasserer være fyldt 18 år. 
 
Stk. 9 Beslutninger træffes, bortset fra de i §6 stk. 4, §7 stk. 10 og §14 stk. 2 nævn-

te tilfælde, ved simpelt stemmeflertal. 
 
Stk. 10 Ændringer i klubbens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
            er for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen og 
            være formanden i hænde inden udgangen af februar. 
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Stk. 11 Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning. Hvis blot 1 medlem øn-

sker det, sker afstemning imidlertid skriftligt. 
 
Stk. 12 Af generalforsamlingens beslutninger udfærdiges et referat, der, for at være   
            gyldigt, skal godkendes og underskrives af den valgte dirigent samt referen- 
            ten. 

 
§8. DAGSORDEN 
 
Stk. 1 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punk-

ter. 
 

1. Valg af dirigent. 
                   2.     Aflæggelse af beretninger (formand og udvalgsformænd). 

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
   4.     Behandling af indkomne forslag. 
   5.     Vedtagelse af budget og kontingent for det nye regnskabsår. 
   6.     Valg til bestyrelsen. 
               Lige kalenderår: Formand, sekretær, ungdomsudvalgsfor-       
                                               mand, motionistudvalgsformand. 

Ulige kalenderår:    Kasserer, seniorudvalgsformand, baneforde- 
                                lingsformand. 
Hvert år:                 2 suppleanter til bestyrelsen. 

   7.     Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
8. Eventuelt. 

 

§9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen 
  finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede 
  medlemmer stiller skriftligt krav til formanden herom med forslag til dags-  
  orden samt udførlig motivering for kravet. 
 
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, kravet 
  herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær general- 
  forsamling. Bestyrelsen skal foretage indkaldelsen. 
 

§10. BESTYRELSEN 
 
stk. 1 Klubben ledes af en bestyrelse, som består af: Formand, sekretær, kasserer 

samt formændene for de stående udvalg. Alle vælges på en generalfor-
samling. Der vælges samtidig 2 suppleanter for bestyrelsen. 
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Stk. 2 De stående udvalg er: Senior-, ungdoms-, motionist- samt banefordelings- 
udvalg. Bestyrelsen er bemyndiget til efter behov at nedsætte nye stående 
udvalg, hvis formand derefter indtræder i bestyrelsen. Nye stående udvalg 
skal godkendes på den næstfølgende generalforsamling. 

 
Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, og kan genvælges. 
 
Stk. 4 Formand, sekretær og 2 udvalgsformænd er på valg i lige år 
 Kasserer og 2 udvalgsformænd er på valg i ulige år. 
 
Stk. 5 Suppleanter vælges for 1 år. 
 
Stk. 6 Afgår bestyrelsesmedlemmer udenfor tur, d. v. s. efter kun 1 års funktions-

periode af en valgperiode på 2 år, er valget af efterfølgeren gældende for res-
ten af valgperioden. 

 
Stk. 7 Bestyrelsens funktionsperiode ophører med afslutningen af en generalfor-

samling, hvorfra den nyvalgte bestyrelse træder i funktion. 
 
Stk. 8 Hvis bestyrelsesmedlemmer fratræder i perioden mellem 2 generalforsam-

linger, kan bestyrelsen nykonstituere sig. 
 
Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 10 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 

mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdyg-
tig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde 
af stemmelighed gør formandens (i dennes fravær kassererens) stemme 
udslaget. 

 
Stk. 11 Ved hvert møde udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af de del-

tagende bestyrelsesmedlemmer. 
 

§11. REGNSKAB 
 
Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. 
 
Stk. 2 Bestyrelsen indkasserer klubbens indtægter og er berettiget til at afholde  
 dens udgifter. Til optagelse af lån kræves dog generalforsamlingens sam-

tykke. 
 
Stk. 3  Det er bestyrelsens pligt at sikre, at klubben til enhver tid er solvent samt   

gennem sine dispositioner at forvalte klubbens midler i overensstemmelse 
med formålsparagraffen til gavn for klubben og dens medlemmer. 

 
Stk. 4 Klubbens midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut og skal så vidt 

muligt være rentegivende. 
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§12. REVISION 
 
Stk.1  Regnskabet revideres af klubbens revisorer, før det fremlægges til godken-

delse af generalforsamlingen. 
 
Stk. 2 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år af 

gangen. 
 
Stk. 3 Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen. 
 

§13. TEGNING OG HÆFTELSE 
 
Stk. 1  Klubben tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene 

skal være formanden eller kassereren. 
 
Stk. 2 Klubbens kasserer, og i dennes fravær formanden, har fuldmagt til at modta-

ge indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. 
 
Stk. 3 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid til-

hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer, bestyrelse eller re-
visorer nogen personlig hæftelse. 

 

§14. KLUBBENS OPLØSNING 
 
Stk. 1 Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. 
 
Stk. 2 Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan besty-

relsen – senest 4 uger efter – indkalde til en ekstraordinær generalforsam-
ling, hvor opløsning kan vedtages af de tilstedeværende, stemmeberettigedes 
stemmer. 

 
Stk. 3 I tilfælde af klubbens opløsning uddeles en eventuel formue til idrætslige 

formål.              
 
 


