VEDTÆGTER FOR BSI - BADMINTONAFDELINGEN

Indledning:
Vedtægterne følger ”Love for BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB”, som er vedtaget på generalforsamlingen den 13. juni 1972 og senere.

Badmintonafdelingens vedtægter er underlagt de fælles love.
§1
Afdelingens navn
Afdelingens navn er BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB – BADMINTON. Forkortet til
BSI - BADMINTON.
§2
Formål
Afdelingens formål er at samle interesserede til idrætsudøvelse, at fremme idrætten og andet kult urelt
virke, at arbejde for børn og unges fællesskab, sundhed og trivsel.
Afdelingen er upolitisk.
§3
Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, for så vidt den pågældendes forhold til andre idrætsklubber ikke er til
hinder herfor.
Øvrige regler for ind- og udmeldelse fastsættes af afdelingen.
§4
Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning. Spørgsmålet
om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie og inviteres til afdelingens arrangementer.
§5
Kontingent
Indskud og kontingenter samt terminer for opkrævning fastsættes af bestyrelsen, der ligeledes kan fritage
et medlem helt eller delvis for kontingentbetaling.
§6
Fællesudvalg
Afdelingens to medlemmer af Brøndby Strands Idrætsklubs fællesudvalg er bestyrelsesformanden og et
medlem valgt blandt den øvrige bestyrelse. Valget gælder for et år.
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§7
Fællesudvalgsmøde
De i § 6 valgte medlemmer repræsenterer afdelingen på fællesudvalgsmøderne og aflægger referat heraf på
bestyrelsesmøderne.
§8
Bestyrelsen
Afdelingens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer og 3-6 bestyrelsesmedlemmer.
Valgperioden er for 2 år.
Formanden og 1-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen på lige årstal. Næstformand,
kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Valgbar er ethvert stemmeberettiget
medlem. Det kræves dog, at såvel formand som kasserer er fuldmyndig.
Medlemmer til de respektive udvalg sidder for et år ad gangen og vælges blandt afdelingens medlemmer.
§9
Bestyrelsens opgaver
Forretningsudvalget tegner klubben udadtil og består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelses
medlemmer kræver det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere medlemmer incl. formand eller næstformand er til
stede.
Der skal foreligge skriftligt referat fra alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
§10
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i maj måned.
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, via e-mail, via hjemmesiden og ved ophæng i klubbens
lokaler og den endelige dagsorden herunder indkomne forslag ophænges i klublokalet senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Lige år vælges formand, seniorudvalgsformand, motionsudvalgsformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ulige år vælges næstformand, kasserer, veteranudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand.
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
Valg af dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning m.m.
Årsberetning
Forelæggelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag
Valg af formand, næstformand og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Eventuelt
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§11
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når en sjettedel af
afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter at anmodningen med
oplysning om det emne, der ønskes behandlet, er kommet bestyrelsen i hænde.
Indkaldelsesvarslet er otte dage og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen.
§12
Vedtagelser
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Vedtagelser sker
ved almindelig stemmeflerhed. Ændringerne af disse vedtægter kan kun finde sted
på en fælles generalforsamling, og såfremt mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer herfor.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre nogen af de tilstedeværende kræver skriftlig afstemning.
§13
Regnskab
Afdelingens regnskabsår er fra den 1. maj til den 30. april.
Ved enhver ordinær generalforsamling forelægges et af hele bestyrelsen og to revisorer underskrevet
driftsregnskab med tilhørende status til godkendelse.
Kassereren er overfor bestyrelsen ansvarlig for afdelingens regnskab til enhver tid, men træffer selv de
almindelige daglige dispositioner.
Ved formuedispositioner i øvrigt tegnes afdelingen af formanden i forening med to af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Afdelingens revisorer skal revidere årsregnskabet og bør mindst én gang årligt foretage uanmeldt
kasseeftersyn, og herunder konstatere beholdningens tilstedeværelse.
Årsregnskabet skal være afsluttet, godkendt af bestyrelsen og afleveret til revisoren senest én måned efter
regnskabsårets afslutning.
Driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for medlemmerne senest otte dage før den ordinære
generalforsamling.
§14
Almindelige bestemmelser
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som klubbens ledelse har fastsat for
overholdelse af orden på spilleplads og i klubbens lokaliteter samt følge de regler, som gælder for såvel
træning som kampe. Overtrædelse kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og kampe,
og om fornødent eksklusion af klubben.
Bestyrelsen kan nægte en person optagelse i klubben og endvidere ekskludere et medlem, når den finder
særlig anledning.

