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Vedtægter for Ganløse Badminton Club 
 

1. Klubbens navn er Ganløse Badminton Club, og dens formål er fremme badminton spillet og 

give mulighed for dyrkelse af spillet. Klubbens hjemsted er Ganløse, Egedal Kommune. 

 

2. Klubben er tilsluttet Danmarks Badminton Forbund under Danmarks Idræts Forbund, og 

dens medlemmer er således underkastet ordens– og amatørregler, som måtte fremsættes af 

disse. 

 

3. Klubben kan have senior–, ungdoms– og motions/veteranafdelinger. Som medlem af 

ungdomsafdelingen kan optages enhver pige eller dreng under 16 år. 

Udelukket fra optagelse er ekskluderede medlemmer fra andre klubber under Danmarks 

Idræts Forbund. Medlemmer der på grund af restancer er slette af andre klubber under 

Danmarks Badminton Forbund, kan ikke optages før deres forhold til den pågældende klub 

er bragt i orden. Medlemmer er forruden klubbens love underkastet de af bestyrelsen og 

spilleudvalgene til enhver tid udfærdigede bestemmelser og reglementer. 

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. 

 

4. Kontingent betales ved indmeldelsen. 

Medlemmer kan hos klubben leje single– eller doublebaner i den udstrækning 

pladsforholdene tillader det. Kontingent og baneleje bestemmes af generalforsamlingen.  

Kontingent betales ved indmeldelsen ½- årligt og 2. rate i første uge af januar. 

Medlemmer, der bliver værnepligtige, betaler ungdomskontingent fra og med den måned, 

hvor værnepligten indtræder, til og med den måned hvor hjemsendelsen finder sted. 

 

5. Udmeldelsen skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse. 

Er et medlem i restance eller har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen med 

mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. En udelukket person, der står i gæld 

til klubben, skal betale sin gæld for at blive medlem igen. Ethvert medlem, som af 

bestyrelsen skønnes at modarbejde klubbens interesser, kan i kortere eller længere perioder 

idømmes karantæne i klubben. I grovere tilfælde kan bestyrelsen udelukke vedkommende. 

Den karantæne dømte eller udelukkede kan få sagen behandlet på førstkommende ordinære 

generalforsamling, har vedkommende krav på at få en skriftlig meddelelse herom senest 8 

dage før generalforsamlingen. Spørgsmålet skal optages som særskilt punkt på 

dagsordenen. Et medlem, der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan 

kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. 
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6. Klubbens medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse deltage i konkurrencer o.l. for 

andre klubber. Spillerne, som i den indeværende sæson har deltaget i åbne turneringer, 

holdkonkurrencer o.l. for andre klubber, kan ikke i den pågældende sæson deltage i 

klubmesterskaberne. 

 

7. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold, 

og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger 

forpligter klubben. 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, seniorudvalgsformand, 

ungdomsudvalgsformand, motions/veteranudvalgsformand og 2 menige 

bestyrelsesmedlemmer. Såfremt klubben ikke har en af følgende afdelinger: Seniorafdeling, 

ungdomsafdeling eller motions/veteran-afdeling, udgår den pågældende udvalgsformands-

post. 

Formand, sekretær, motions/veteranudvalgsformand og 1 menigt bestyrelsesmedlem vælges 

i lige år. 

Næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand, ungdomsudvalgsformand og 1 menigt 

bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. 

Den ordinære generalforsamling vælger tillige 2 suppleanter for 1 år af gangen. Bestyrelsen 

er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, hvoriblandt formanden eller 

næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed har formand (evt. næstformanden) den 

afgørende stemme. Bestyrelsen fører altid protokol over generalforsamlingen og 

bestyrelsesmøder, og spilleudvalgene fører protokol over afholdte kampe, turneringer etc. 

 

8. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. 

Regnskabet revideres af foreningens revisorer og fremlægges til godkendelse på den 

ordinære generalforsamling.  

Foreningens midler opbevares i bank. 

 

9. Klubbens kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00. Overskydende beløb skal 

indsættes på klubbens bank. Regnskab og kassebeholdning, herunder indestående i bank, 

skal på forlangende forevises på bestyrelsesmøderne. 

 

10. Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorerne vælges for 

2 år ad gangen men afgår skiftevis. Suppleanten vælges for 1 år. 

 

11. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 

dages varsel. 

Private forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. I sager der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen 

ikke tage bindende beslutning. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. 

Valgbar er og valgret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år på dagen før 
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generalforsamlingen, passive medlemmer dog kun, når de har været medlemmer af klubben 

i mindst 2 foregående år før generalforsamlingen. Kun medlemmer tilstede på 

generalforsamlingen – eller som har givet et skriftligt tilsagn – kan nyvælges, medens 

genvalg kan ske blot ved mundtlige tilsagn til bestyrelsen. Stemmeret kan kun udøves ved 

personligt møde. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder generalforsamlingerne og bestemmer 

afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, dersom mindst 1/3 af de 

stemmeberettigede forlanger det. Alle afstemninger om udelukkelse skal fore skriftligt. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal medmindre der er tale om forslag til 

vedtægtsændringer eller forslag til opløsning af forening. 

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte 

medlemmer. 

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 

Se § 15. Foreningens opløsning. 

 

12. Den ordinære generalforsamling afholdes sidst på sæsonen dog seneste i maj måned hvert 

år. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af klubbens regnskab. 

4. Udvalgsberetninger: 

    A. Seniorudvalg. 

   B. Ungdomsudvalg. 

   C. Motions/Veteranudvalg. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse og suppleant jvf. Stk. 7. 

8. Valg af revisorer og suppleant jvf. Stk. 10. 

9. Valg af delegerede. 

10. Eventuelt 

 

13. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. 

Sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at 

opfordringen hertil ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen 

i hænde. 

Ekstraordinær generalforsamling indvarslet efter medlemmernes begæring er kun 

beslutningsdygtig, når mindst 4/5 af underskriverne er til stede. Lovændring kan ske ved 

simpelt stemmeflertal. At der er et lovforslag, skal anføres ved indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 
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14. Tegning og hæftelse 

Foreningen tegnes af enten formand og et bestyrelsesmedlem eller kasserer og et 

bestyrelsesmedlem.  

Hæftelse: jvf. § 31 i folkeoplysningsloven: Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt 

tilskud rettes mod foreningen.  

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har 

modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller 

undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens 

medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven. 

 

15. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 

generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 

af de mødte stemmer derfor. Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig 

generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen da kan træffes med 

ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal. I tilfælde af 

ophævelse eller opløsning skal klubbens tilstedeværende midler, efter at alle påtagne 

forpligtelser er opfyldt, anvendes til badmintonmæssige formål, fortrinsvis i Ganløse by. 

Generalforsamlingen tager nærmere bestemmelse herom. 

Simpelt stemmeflertal er her afgørende. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 1992 

 

 

 

 

 

 

Per Bentzen     Sten Brincker 

Dirigent      Formand 

Ændringer foretaget på ordinær generalforsamling 26. april .2021 

Torben Lund     Michael Steffensen 

Formand      Næstformand  


