Vedtægter
§1 Formål og generel info
Stk. 1: Klubbens navn: LBC 2012 Stiftet d. 12/2 2012
Klubben spiller hjemmebane i Køge Bowling Center
Stk. 2: Klubbens formål er at skabe kendskab til bowling, for derigennem at tiltrække nye spillere,
som tilbydes deltagelse i turneringer, stævner og enkeltstående arrangementer.
Klubben arbejder på at skabe trivsel blandt medlemmerne, med respekt for det enkelte individ.
Klubben skal være medlem af DBwF og underlagt dennes bestemmelser.
§2 Medlemmer
Klubben optager medlemmer der er fyldt 16 år, eller fylder 16 år i den sæson der ansøges om
medlemskab. Medlemskab søges gennem et af bestyrelsesmedlemmerne. Medlemskabet er gyldigt,
når indmeldelse er underskrevet, samt kontingent er betalt.
§3 Eksklusion
Bestyrelsen kan eksludere et medlem, som modarbejder klubben, eller arbejder på en facon der
skader klubben og dens omdømme. Endvidere kan et medlem ekskluderes, såfremt der internt
skabes splid mellem medlemmer. Såfremt det ekskluderede medlem ikke er enig i bestyrelsens
afgørelse, kan medlemmet forlange sin sag debatteret på et ekstraordinært spillermøde. For at
ophæve bestyrelsens beslutning, kræves 2/3 af de fremmødte spilleres stemmer. Afgørelsen kan
ikke ankes
§4 Kontingent
Stk 1: Generalforsamlingen beslutter kontingentets størrelse. Kontingentet er gældende fra ny
sæson.
Stk. 2: Kontingent betales månedsvis forud. Der betales ikke for juni og juli.
Stk 1: Generalforsamlingen beslutter kontingentets størrelse. Kontingentet er gældende
førstkommende måned efter generalforsamlingen.
Stk. 2: Kontingent betales månedsvis forud.
Stk. 3: Ved udmeldelse betales kontingent til og med næste måneds kontingent.
Stk. 4: Restancer ud over 3 måneder medfører udmeldelse af klubben, samt opkrævning af
kontingent i henhold til § 4 stk. 3
Stk. 5: Licenser betales ud af kontingentet. Spillere der er udtaget til kampe, betaler selv
kampafgifter i forbindelse med sin kamp. Udeblivelse fra tilmeldt kamp eller stævne, uden lovligt
afbud, medfører betaling for pågældende kamp fra medlemmet. Såfremt der er lovligt afbud, og
klubben ikke kan erstatte spiller med en anden betaler klubben. Bestyrelsen afgør hvilke spillere der
søges licens for. Licens søges via DBwF.
§5: Bestyrelse

Stk. 1 Klubben ledes til daglig af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og næstformand.
Bestyrelsen kan, i det omfang den finder det nødvendigt, nedsætte underudvalg. Bestyrelsen
afholder bestyrelsesmøder i det omfang der er nødvendigt for, at have rettidig omhu med klubbens
forpligtelser. Bestyrelsen skal altid holdes ajour med regnskabet på bestyrelsesmøderne.
Stk. 1 Klubben ledes til daglig af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og et
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan, i det omfang den finder det nødvendigt, nedsætte underudvalg.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder i det omfang der er nødvendigt for, at have rettidig omhu
med klubbens forpligtelser. Bestyrelsen skal altid holdes ajour med regnskabet på
bestyrelsesmøderne.
Stk. 2: Der skrives beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder. Referat skal udsendes til
bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde og lægges herefter på hjemmesiden
yderligere 7 dage herefter, forudsat at der ikke er indsigelser fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Referater med indsigelser, må ikke offentliggøres på hjemmeside, eller andre medier der måtte være
i brug til dette.
Indsigelser kan behandles ved almindelig mailkorrespondance, eller korte møder i forbindelse med
træning.
Referat skal underskrives af bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde, og gemmes herefter,
som scannet PDF på et af bestyrelsen aftalt medier.
§6: Generalforsamlingen
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest ved udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamling indkaldes med minimum 3
ugers varsel. Indkaldelse kan ske ved mail, brev eller opslag på klubbens evt. hjemmeside
Stk. 2: Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:
1.: Valg af dirigent
a: Valg af 2 stemmetællere
2.: Bestyrelsens beretning
3.: Regnskab
4.: Indkomne forslag
5.: Budget samt fastsættelse af kontingent
6: Valg af bestyrelse
a: Formand i lige år (For 2 år)
b: Næstformand i ulige år (For 2 år)
b: Bestyrelsesmedlem i ulige år (For 2 år)
c: Kasserer i ulige år (For 2 år)
7: Valg af udvalg og lignende
a: Bestyrelsessuppleant i alle år (For 1 år)
b: Bilagskontrollant i alle år (For 1 år)
c: Bilagskontrollantsuppleant i alle år (For 1 år)
d: Seniorleder i alle år (For 1 år)
8.: Fremtidigt virke
Stk. 3: Vedtægtsændringer kan kun besluttes af generalforsamlingen. Vedtægtsændringer besluttes
med simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et medlem forlanger dette. Der
kan ikke stemmes ved hjælp af fuldmagt.
Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt fremsendt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne skal modtage forslagene senest
8 dage før generalforsamlingen. For sent indkomne forslag afvises. Forslagsstiller skal være til
stede på generalforsamlingen.
Der stemmes om ændringsforslag først, undtagen ved personvalg, hvor der først stemmes om den
først foreslåede til posten. Man kan opstille til personvalg ved fuldmagt.

Simpelt flertal er afgørende
Stk. 5: For at være stemmeberettiget, eller valgbar på generalforsamlingen skal kontingent være
betalt for den måned hvor generalforsamling finder sted. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde. Dette gælder også ved ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 6.: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller et flertal i
bestyrelsen, eller 1/4 af medlemmerne stiller, skriftlig og underskrevet motiveret dagsorden, krav
om dette. Simpelt flertal er afgørende uanset hvor mange medlemmer der møder til ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med motiveret dagsorden, senest 8 dage efter en
anmodning er fremsat iflg. § 6 stk. 6. Der skal indkaldes med mindst 8 dages og højst 14 dages
varsel. Indkaldelsen skal fremsendes til medlemmer enten ved brev eller mail.
Stk. 8: Seniorleder vælges med virke fra ny sæsonstart, inklusive planlægning/tilmelding af denne.
Stk. 9: Referater skrives af bestyrelsens referent. Referater underlægges samme regler som
bestyrelsens referater jævnfør §5 stk. 2.
§ 7: Medlemsmøder
Medlemsmøder afholdes hver d. første træningsaften i hver måned.
§ 8: Regnskab og bilagskontrol
Kasserer fører regnskab med klubbens midler. På den ordinære generalforsamling skal kasserer
forelægge et skriftligt og bilagskontrolleret regnskab. Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12. Midler
udover Kr. 3000,00 indsættes på klubbens bankkonto, hvor formand og kasserer begge kan trække,
hver for sig.
§ 9: Medlemmer
Klubben optager passive medlemmer der opfylder kravet i § 2. Kontingent for passive medlemmer
besluttes på den ordinære generalforsamling. Passive medlemmer uden licens, kan ikke deltage i
licenskrævende i klubbens navn i turneringer, stævner o.lign. Passive medlemmer med licens, kan
deltage i stævner, turneringer o.lign., samt deltage i træning, hvis der er plads mod betaling af
træningsgebyr fastsat af generalforsamlingen. Kontingent plus træningsgebyr skal altid være højere
end hvis medlemmet var aktivt medlem, udregnet med 4 uger pr. måned.
§ 10: Udmeldelse
Udmeldelse skal være skriftlig, med minimum 1 måneds varsel, til et bestyrelsesmedlem. Der
refunderes ikke betalt kontingent.
§ 11: Opløsning
Beslutning om opløsning af klubben kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling, med
dette punkt som det eneste på dagsordenen. For at opløse klubben kræves 9/10 af fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
Klubbens midler skal ved opløsning, tildeles en eller flere klubber, hvis formål tilnærmelsesvis
ligner denne klubs. Findes en sådan klub ikke, beslutter den ekstraordinære generalforsamling,
hvorledes klubbens midler skal fordeles.
§ 12: Diverse
Klubdragten besluttes af medlemmerne.
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