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LOVE

RØDBY BADMINTON KLUB
Stiftet 5. oktober 1933

Godkendt på generalforsamlingen

Forelagt Folkeoplysningsudvalget

d. 26. april 2004.

i Rødby Kommune 2004

Ændringer foretaget på generalforsamlingen

Forelagt Folkeoplysningsudvalget

i Lolland Kommune 2007

Tilrettet med § 19 på generalforsamlingen

RBK

den 8. maj 2007

den 8. maj 2008
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§1

Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Rødby Badminton Klub (forkortet RBK). Foreningen er stiftet den 5. oktober
1933 og har hjemsted i Rødby og Rødbyhavn.
Foreningen skal være tilsluttet Dansk Badminton Forbund og derigennem
Idrætsforbund og underkastet disses love og bestemmelser.
Endvidere kan foreningen være tilsluttet andre interesseorganisationer,
såfremt det ikke er i strid med foranstående.

§ 2.

være tilsluttet Dansk

herunder Rødby Sportsråd,

Formål

Foreningens formål er at dyrke badminton og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben at udbrede kendskabet til denne idræt blandt unge og ældre. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
Foreningens aktivitetsområde må ikke alene begrænses til det idrætslige, men tillige komme til at
omfatte møder, fester og klubaftener, som kan fremme kammeratskabet og foreningssammenholdet.

§ 3.

Medlemskab

Som medlem kan enhver person optages, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger
eller anden motiveret begrundelse - er til hinder herfor.

-

Medlemmer kan optages som aktive eller passive medlemmer.
Som aktive medlemmer optages enhver, der ønsker at dyrke badminton, og som vil indordne sig
under foreningens love og bestemmelser, herunder tillige bestemmelser gældende for medlemmer
af Dansk Idrætsforbund.
Som passive medlemmer optages enhver, som ønsker at støtte foreningens
medlemmer kan ikke deltage i selve idrætsudøvelsen.

arbejde.

Passive

Æresmedlemmer. Bestyrelsen kan på en generalforsamling udnævne medlemmer, som gennem
lang tids virke eller som på anden måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse til
æresmedlemmer.

§4

Indmeldelse

Optagelse af medlemmer sker ved anmodning herom. For medlemmer under 18 år kan der kræves
underskrift fra forældre eller værge.
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§5

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med mindst 1 måneds varsel, og kun hvis medlemmet ikke
har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§6

Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og skal foreligge ved sæsonstart. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§7

Restance

Kontingentet skal være betalt rettidigt. Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske uden at spørgsmålet forelægges for en generalforsamling.

§8

Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse for en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9

Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen

er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året - senest i maj måned - og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale aviser og evt. i sportshallerne.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

skal være indsendt skriftligt til

De indkomne forslag samt det reviderede regnskab udleveres på generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamlingen

er beslutningsdygtig

uanset de fremmødtes antal.

kan ikke afholdes uden lovlig indvarsling.
er beslutningsdygtig

Stemmeret på generalforsamlingen
er i kontingentrestance.

uanset antallet af fremmødte medlemmer.

har aktive/passive
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Stemmeafgivning

kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre
eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.

mindst 10 stemmeberettigede

medlemmer

Ved stemmelighed om forslag bortfalder forslaget.

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

er følgende:

1. Valg af dirigent + referent + 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år v/kasserer
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand ( ulige år)
6. Valg af kasserer ( lige år)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 11

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen

§ 12

vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2/3 af bestyrelsen kræver det, eller når
mindst % af de aktive medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling
indgivelse til formanden.

skal afholdes senest 4 uger efter den skriftlige begærings

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme' bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13

Bestyrelse - valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af min. 5 generalforsamlingsvalgte

medlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere min. 3 medlemmer, som vælges for to
år ad gangen af den ordinære/ekstraordinære generalforsamling.
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Såfremt et medlem fragår i valgperioden,
selv indtil næste generalforsamling.

og der ingen suppleanter er, supplerer bestyrelsen sig

Formanden og min. 1 bestyrelsesmedlem
styrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

er på valg i ulige år, medens kassereren og min. 2 be-

§ 14

Forretningsorden

og tegningsret samt bestyrelsesmyndighed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen leder foreningen, herunder administrationen
ner den samlede forening udadtil.

og økonomien efter disse love, samt teg-

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved økonomiske dispositioner over 25 % af egenkapitalen pr. regnskabsår kræves godkendelse af
generalforsamlingen.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
skal enhver form for låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen

Ligeledes

Undtaget herfor er dispositioner vedr. den almindelige drift af klubben samt boldindkøb, idet disse
dispositioner behandles og godkendes på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen holdes underrettet om forholdet mellem forbrug og budget ved mundtlig orientering på
bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmøder afholdes jævnligt og efter behov. Møde afholdes tillige, når formanden
mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Der skal føres beslutningsprotokol
indføres i samme protokol.

over bestyrelsens

eller

møder. Referater over generalforsamlinger

Bestyrelsen fastsætter antallet af turneringshold for såvel seniorafdelingen
lingen.

som for ungdomsafde-

Bestyrelsen fordeler tildelte lektioner.

§ 15

Regnskab/driftsøkonomi.

Alle medlemmer betaler et kontingent til foreningen. Størrelsen af kontingentet fastsættes 1 gang
årligt af bestyrelsen og skal foreligge ved sæsonens start.
Foreningens regnskabsår skal følge perioden 1.4. - 31.03.
Bestyrelsen skal ved regnskabsårets
år til revisorerne.

afslutning afgive driftsregnskab

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling
forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
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§ 16

Revision

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges forskudt af hinanden for 2 år ad gangen
tillige med 1 suppleant.
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen
beholdningerne er til stede.

gennemgå det samlede regnskab og påse, at

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17

Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling,
tigede er for forslaget.

§ 18

Opløsning I sammenlægning

når mindst 2/3 af de stemmeberet-

med anden klub.

Foreningen består så længe, der er medlemmer, som opfylder foreningens love.
Bestemmelse om foreningens opløsning eller sammenlægning
på en generalforsamling indkaldt til dette formål.
For at denne er beslutningsdygtig
lemmer er til stede.

med andre foreninger kan kun ske

kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede

med-

For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst % af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre. Dog kan foreningens formue aldrig
tilfalde foreningens medlemmer, men bør anvendes til andre idrætslige formål.
En sammenlægning
ningen.

§ 19

betragtes ikke som en opløsning, og klubbens formue indgår i sammenlæg-

Bekendtgørelse om børneattester

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer
i idrætsforeninger, på musik-, ballet-, danse- og rideskoler samt ridecentre og motions- og
fitnesscentre - Bek. nr. 645 af 24. juni 2005
I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse
med ansættelse af personale m.v. fastsættes:
(§ 1.) Myndigheder, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver
skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 2.
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Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke
til indhentelsen.
(§ 2.) Følgende myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der
skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning:
1) Idrætsforeninger, der er medlemmer af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger, De Danske Skytteforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund eller forbund m.v., der
er medlemmer af en af disse organisationer.
2) Musikskoler.
3) Ballet- og danseskoler.
4) Rideskoler og ridecentre.
5) Motions- og fitnesscentre.
Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansætteisens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, foreningen m.v. skal have mere end
enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, foreningen m.v. i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en
sammenhængende periode af mere end 2 ugers varighed har fungeret som træner, instruktør,
holdleder eller lærer, jf. stk. 1, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, foreningen m.v.
Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, forening m.v.
Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen af
tilknytningen til myndigheden, foreningen m.v. beror på naturlige pauser, herunder overgang fra en
sæson til en anden eller fra et skoleår til et andet.
(§ 3.) Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk.1, påtales af det offentlige.
(§ 4.) Bekendtgørelsen

træder i kraft den 1. juli 2005.

Vedtaget på Rødby Badminton Klubs ordinære generalforsamling den 26. april 2004.
Tilrettet på Rødby Badminton Klubs ordinære generalforsamling den 8. maj 2007
Tilrettet med § 19 på Rødby Badminton Klubs ordinære generalforsamling den 8. maj 2008
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