Vedtægter
Fredericia Billard Klub
Stiftet
17. maj 1994

§1

KLUBNAVN

Klubbens navn er Fredericia Billard Klub.

§2

KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at fremme billardsporten.

§3

MEDLEM AF ORGANISATIONER

Fredericia Billard Klub er medlem af Den Danske
Billard Union

§4

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktive seniormedlemmer kan bestyrelsen optage
enhver, der er fyldt 18 år.
Som aktive juniormedlemmer kan bestyrelsen optage
enhver under 18 år.
Indmeldelse skal ske på klubbens formularer.

§5

KONTINGENT

Bestyrelsen fastsætter de årlige kontingenter.
Kontingent betales forud.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1.
måned, slettes medlemskabet.
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance,
kan optages på ny som medlem, før gælden er betalt.
Udmeldelse skal foretages skriftligt og betragtes kun
som gyldig, når klubbens vedtægter er overholdt.

§6

EKSKLUSION/KARANTÆNE

Eksklusion : Udelukkelse
Karantæne: Tidsbestemt udelukkelse fra klubben.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige
forhold giver anledning dertil. Ved beslutning om
udelukkelse skal bestyrelsen være fuldtallig.
Vedkommende har ret til at fremføre sit forsvar,
forinden bestyrelsen afgør udelukkelsen.
Vedkommende har endvidere ret til at møde op på
førstkommende generalforsamling.

§7

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

(Der vælges enkeltvis af generalforsamlingen)
Formand
Kasserer
Turneringsleder
1. Bestyrelsesmedlem
2. Bestyrelsesmedlem

- vælges lige år
- vælges ulige år
- vælges lige år
- vælges lige år
- vælges ulige år

herudover vælges:
1.
2.
1.
2.

suppleant til bestyrelsen
suppleant til bestyrelsen
revisor
revisor

Revisorsuppleant

-

vælges
vælges
vælges
vælges

lige år
ulige år
lige år
ulige år

- vælges hvert år

Udtræder i løbet af året en af de valgte medlemmer,
indtræder suppleanten.

§8

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i
april/maj måned og er klubbens øverste myndighed
Generalforsamlingen – med dagsorden- indkaldes med
14 dages varsel ved opslag i klubbens lokaler.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest 5 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over
18 år, der har købt en adgangschip til Fredericia
Billard Klub, men som ikke spiller turneringsbillard i
andre billardklubber, og som har været medlem af
klubben i mindst tre måneder inden
generalforsamlingen.
Æresmedlemmer er altid valgbare og har stemmeret.

Skriftlig afstemning finder sted på foranledning af ét
medlem. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
ved lovlig indvarsling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling SKAL
omfatte følgende punkter:
a. valg af dirigent
b. formandens beretning
c. forelæggelse af årsrapport
d. turneringslederens beretning
e. indkomne forslag
f. valg i henhold til vedtægterne § 7.
g. eventuelt

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid
indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når
mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt stiller kravet til bestyrelsen, der herefter
indkalder til den ekstraordinære generalforsamling,
hvor dagsorden med de ønskede punkter skal fremgå.
Indkaldelsen skal ske snarest og senest 1. mdr. efter
kravets fremsættelse.
Forslag til klubbens opløsning kan kun komme til
behandling på en i dette øjemed sammenkaldt
generalforsamling, på hvilken mindst 2/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Er ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede,
sammenkaldes da ved lovlig varsel en ny
generalforsamling, på hvilken bestemmelser om

opløsning kan vedtages med ovennævnte
kvalificerede majoritet, uanset det mødte antal.
Denne generalforsamling tager stilling klubbens
aktiver/passivers afvikling.
Såfremt foreningen opløses med overskud, tilfalder
dette ”Samvirkende idrætsforeninger i Fredericia –
SIF”.

§ 10

REGNSKAB

På generalforsamlingen fremlægger kassereren en
årsrapport opstillet med assistance af en
regnskabskyndig person.
Klubbens regnskab følger kalenderåret.

§ 11
BESTYRELSENS ANSVARS- OG
ARBEJDSOMRÅDE
Billardklubbens medlemmer og dens bestyrelse
hæfter ikke personligt for de af klubbens bestyrelse
indgåede forpligtigelser, for hvilke klubben alene
hæfter med dens formue
Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig
for klubbens ejendele og sine økonomiske handlinger.
Fredericia Billard Klub tegnes af klubbens formand og
kasserer.
Det påhviler formanden og i dennes fravær
næstformanden at sammenkalde til bestyrelsesmøde,

lede forretningerne og i øvrigt sørge for
hensigtsmæssig fordeling af forretningerne blandt
bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Sammenkaldelse sker med mindst 2 dages varsel, dog
kan der i særlige tilfælde dispenseres herfor.
Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt med
mindst 4 medlemmers tilstedeværelse.

§ 12

ÆRESMEDLEMMER

Medlemmer, der har udført et usædvanligt stort
arbejde for klubben, og som har været værdige
repræsentanter for klubben, kan udnævnes til
æresmedlemmer.
Forslag herom, med begrundelse, kan indsendes til
forelæggelse på bestyrelsesmøde samt evt.
generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 13

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer i klubbens vedtægter har kun gyldighed,
når de er vedtaget med 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede.

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 27. april
1995.
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen
den 13. maj. 2008.
Sidste ændring foretaget på generalforsamlingen
15. maj 2009 (Paragraf 11 angående tegningsregler)
§10 Regnskab
Rettet den 7/5-2013
§8 Ordinær generalforsamling
Ændring i ordlyd om valgbarhed og stemmeret.
Rettet den 28/5-2016
§10 Regnskab
Ændring af krav om registreret revisor til
regnskabskyndig person

