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P E D E R   L Y K K E

B A D M I N T O N 

Foreningen og dens opgaver.

§ 1.

Foreningens navn er Idrætsforeningen Peder Lykke Badminton, stiftet d. 13. januar 1975.

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) samt Københavns Badminton Kreds (KBKr) under

Dansk Idræts Forbund (DIF), og underkastet de for disse forbund til enhver tid gældende love og bestemmelser.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Peder Lykke Skolen, Brydes Alle 25, 2300 København S.

§ 3.

Foreningens formål er at dyrke badminton på motions- og konkurrencebasis samt virke for fællesskabets fremme.

Det påhviler således foreningen at:

- tilmelde  hold  til  Københavns  Badminton  Kreds  og  Danske  Gymnastik  og  Idrætsforeningers  holdturnering  og

arrangementer, såfremt en kreds af medlemmer ønsker at deltage i denne,

- udskrive interne turneringer, herunder klubmesterskaber,

-  styrke og fremme ungdomsarbejdet.

Foreningens medlemmer.

§ 4.

Enhver kan blive medlem af foreningen, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til  hinder

herfor.

Indmeldelsesskema indsendes til  bestyrelsen.

Ved indmeldelsen betales kontingent samt et indmeldelsesgebyr.

Et eksemplar af foreningens  love kan udleveres ved indmeldelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 5.

Kontingent  til  foreningen  fastsættes  af  generalforsamlingen  efter  fremlæggelse  af  budget  for  kommende sæson,  og

betales forud 1 gang om året pr. 31. august.

Retten til at deltage i foreningens aktiviteter fortabes ved restance ud over 30 dage fra forfaldsdag.

Medlemskabet ophører ved restance ud over 60 dage fra forfaldsdag, uden at den pågældende af den grund er frigjort fra

sin kontingentforpligtelse.

Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt.

§ 6.

Foreningens medlemmer er forpligtet til:

- at yde foreningens organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af foreningens opgaver,
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- at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen, holdledere, træner eller skoleopsyn fastsætter til overholdelse af

orden på skolens område.

Foreningens organer.

§ 7.

Foreningens anliggender varetages af:

1 Bestyrelsen. 

2 Ungdomsafdelingsudvalg, såfremt et sådant er nedsat

3 Spilleudvalg

4 Turneringsudvalg

5 Festudvalg.

Foreningens bestyrelse.

§ 8.

Bestyrelse skal mindst bestå af følgende: 

1 Formand 

1 Kasserer

1 Sekretær

2 Bestyrelsesmedlemmer

1 Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsen vælges for 2 år. På lige årstal vælges formand, sekretær og  bestyrelsesmedlem. På ulige årstal vælges

kasserer,  bestyrelsesmedlem  og  bestyrelsessuppleant.  Såfremt  generalforsamlingen  vælger  en

ungdomsafdelingsformand er denne på valg på ulige årstal.

Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter personlig myndighed.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke modtage honorar for deres bestyrelsesarbejde.

Til en gyldig bestyrelsesbeslutning kræves, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er mødt frem og stemmer for beslutningen,

i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Økonomi.

§ 9.

Bestyrelsen disponerer over foreningens økonomi, der primært skal anvendes til sportslige aktiviteter.

Kassereren skal ved hvert bestyrelsesmøde redegøre for bevægelser i kassebogen. Foreningens midler - udover et beløb

på kr. 1000,00 indsættes på bank- eller girokonto på afdelingens navn. Eventuelle værdipapirer opbevares i samme bank,

hvor konto haves.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar - 31. december. Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest  1 uge før

generalforsamlingen og udleveret til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Revision.

§ 10.

Revisionen foretages  af  foreningens  revisor.  Det  er  revisors  pligt  at  revidere  regnskabet  mindst  to  gange årligt,  og

regnskabet skal umiddelbart efter udleveres til bestyrelsen med revisors eventuelle bemærkninger. Revisor har til enhver

tid ret til at kontrollere afdelingens bilag og formue.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år på generalforsamlingen. Revisor vælges på lige årstal og revisorsuppleant på

ulige årstal

Generalforsamling.

§ 11.
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Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indvarsles med opslag i klublokalet med mindst 3 ugers

varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1 Valg af dirigent og to stemmetællere

2 Bestyrelsens beretning

3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelse

7 Valg af diverse udvalg

8 Valg af revisor og revisorsuppleant

9 Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og beslutninger foretages ved simpelt

stemmeflertal.

Skriftlig  afstemning  kan  finde  sted,  når   blot  ét  af  de  tilstedeværende  medlemmer  kræver  det.  I  forbindelse  med

personvalg, hvor flere kandidater ønsker valg, skal der altid være skriftlig afstemning.

Ved lovændringer kræves, at mindst 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

Adgangs- og stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år den dag generalforsamlingen afholdes, og som giver

personligt møde og kan fremvise gyldigt medlemskort.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger sager, der efter bestyrelsens

skøn kræver det, og skal gøre det, når en generalforsamling ønsker det, eller når mindst 1/5 del af medlemmerne skriftligt

retter en motiveret begæring herom vedlagt forslag til dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter begæringens modtagelse og indvarsles med

mindst 14 dage.

Foreningens ledelse.

§ 12.

Bestyrelsen er forpligtet til at føre medlemsprotokol med angivelse af hvert medlems navn, adresse, fødselsdato samt evt.

telefonnummer.

Kassereren er pligtig til at føre regnskab over foreningens indtægter og ugifter på forsvarlig måde, og endvidere sørge for

rettidig opkrævning af kontingenter.

Til  at  hjælpe bestyrelsen  i  det  daglige  arbejde og forestå  forskellige  arrangementer  vælges på generalforsamlingen

følgende udvalg bestående af mindst 2 medlemmer:

Spilleudvalg heraf 1 spilleudvalgsformand 

Turneringsudvalg

Festudvalg

Endvidere kan på generalforsamlingen vælges et ungdomsafdelingsudvalg.

Foreningens opløsning.

§ 13.

Foreningen kan kun opløses,  når  der  på en generalforsamling,  hvortil  der  er  indkaldt  med dette  punkt  særskilt  på

dagsordenen er mødt mindst 4/5 dele af afdelingens seniormedlemmer (16 år) og mindst 2/3 dele af disse stemmer herfor.

Såfremt der ved denne generalforsamling møder færre end 4/5 af medlemmerne, kan en efterfølgende generalforsamling

indkaldt med samme dages varsel opløse foreningen ved almindelig flertal.

Ved opløsning tilfalder  foreningens midler Københavns Badminton Kreds ungdomsarbejde.


