Vedtægter
For
Ølstykke Billard Klub
(ØBK)

2017

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.
1.
2.

Klubbens navn er Ølstykke Billard Klub (ØBK), der blev stiftet den
23.sept 1974.
Klubbens hjemsted er Ølstykke i Egedal Kommune.

§ 2. Klubbens formål.
1.

Klubbens formål er at fremme interessen for billardspil.

§ 3. Medlemskab af organisationer.
1.

ØBK er medlem af Den Danske Billard Union, Ølstykke Idræts
Union og E.I.F.

§ 4. Optagelse af medlemmer.
1.

2.

3.

Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 12 år. Ved
indmeldelse betales et indskud, som fastsættes på
generalforsamlingen.
Medlemmer kan først få udleveret nøgle til klublokalet, når de er
fyldt 18 år og har betalt depositum for denne nøgle. Depositum
fastsættes af bestyrelsen.
Intet indskud (eller kontingent) kan kræves tilbagebetalt.

§ 5. Kontingent.
1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
2. Kontingentet dækker udgifter uht. foreningens budget.
3. Medlemmer der, når regnskabsåret starter, ikke er fyldt 18 år, betaler
kun halvt kontingent.
4. Pensionistmedlemmer, der kun benytter billardlokalet i tidsrummet
kl. 07:00 - 18:00 på hverdage og ikke deltager i eksterne turneringer,
skal kun betale det halve i kontingent.
Disse medlemmer kan dog deltage i arrangementer som bestyrelsen
måtte invitere til.
5. Den faste kontingentopkrævning udsendes via Betalingsservice ca.
den 20. januar og den 20. juni med forfaldsdato hhv. den 1. februar
og den 1. juli.
Kontingentet dækker perioden 1. januar - 30. juni hhv. fra 1. juli - 31.

december.
Hvis ikke kontingentet er klubben i hænde senest 14 dage efter
forfaldsdato, vil der blive udsendt en rykker, pålagt et rykkergebyr på
100 kr.
Såfremt skyldige beløb, inkl. rykkergebyr, ikke er indbetalt inden 1
måned fra forfaldsdato, betragtes medlemmet som udmeldt af
klubben.
Det er ikke muligt at blive genindmeldt, såfremt man har udestående
gæld til klubben.

§ 6. Udmeldelse, eksklusion.
1.

2.

3.
4.

Et medlem kan, når alle skyldige beløb er betalt, til enhver tid melde
sig ud med mindst 1 måneds varsel før førstkommende
betalingstermin.
Et medlem kan i enkeltstående tilfælde sætte sit medlemskab i bero
(hvilende medlem), i op til 1 år. I sådanne tilfælde betales ikke
fornyet indskud ved genoprettelse af medlemskabet.
Bestyrelsen kan idømme karantæne og evt. ekskludere et medlem,
når særlige forhold giver anledning dertil.
Et karantæneramt medlem skal betale kontingent i
karantæneperioden.

§ 7. Daglig ledelse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen ledes af formanden, der drager omsorg for udførelsen af
bestyrelsens beslutninger.
Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 5.000 kr.
Sekretæren fører et medlemskartotek, som løbende fremlægges i
klubben.
Formand og kasserer kan disponere hver for sig over klubbens
midler.
Foreningen tegnes af formand og næstformand hver for sig.
Bestyrelsen kan ikke oprette gæld, i klubbens navn, uden en
forudgående generalforsamling om emnet.

§ 8. Ordinær generalforsamling.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes
hvert år inden 1. maj.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel til hvert enkelt
medlem og skal samtidig opsættes i klubbens lokaler.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Regnskab og forslag til behandling skal ligge i klubben mindst 8
dage før generalforsamlingen.
Tale- og stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Kun medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen, eller som
skriftligt har meddelt sit tilsagn, er valgbare til bestyrelse eller
udvalg.

§ 9. Dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Turneringsudvalgets beretning.
5. Regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af budget, kontingent og indskud.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af ekstern turneringsleder og udvalg.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
1.

2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 25 %
af medlemmerne skriftligt forlanger det, med oplysning om emnet
der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder
bestemmelserne i § 8.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
1.
2.
3.

4.
5.

Den valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.
På begæring skal afstemning foregå skriftligt, hvis bare et medlem
måtte ønske dette.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte
antal medlemmer.
Alle spørgsmål afgøres ved alm. stemmeflertal.
Referat fra generalforsamlingen ophænges i klubbens lokaler senest
fire uger efter afholdelsen.
Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne
ikke på ny forelægges samme generalforsamling.

§ 12. Valg - og bestyrelse.
1.

2.

3.
4.
5.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer:
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Sekretær
5. Bestyrelsesmedlem
6. Ekstern turneringsleder
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. På lige år vælges formand
samt 2 bestyrelses-medlemmer, på ulige år vælges kasserer og
ekstern turneringsleder samt 1 bestyrelses-medlem. Hvert år vælges 2
suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og
sekretær.
Over bestyrelsens handlinger føres referat.
Alle bestyrelses- og udvalgsposter er ulønnede.

13. Turneringsudvalg.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Turneringsudvalget består af mindst 3 medlemmer, hvoraf højst 2 må
være bestyrelsesmedlemmer.
Den på generalforsamlingen valgte eksterne turneringsleder er
formand for udvalget.
På generalforsamlingen vælges mindst 2 udvalgsmedlemmer for et år
ad gangen.
Turneringsudvalgets opgave er, at tilrettelægge sportslige
arrangementer, udfærdige regler for interne turneringer, herunder
fastsættelse af distancer og lign., samt at foretage tilmelding af de
spillere, der skal repræsentere klubben i turneringer.
Ved holdsammensætning tages hensyn til individuelle ønsker fra
spillerne.
Enhver bøde som ØBK tilkendes fra DDBU, grundet et medlem
undlader at møde eller sende afbud til en ekstern turnering, hæfter
medlemmet personligt for.
Det enkelte medlem skal selv søge information om egne kampe.
Udvalget skal føre referat over alle afholdte møder.
Turneringsudvalget er ansvarlig for indkaldelse til spillermøder.
Turneringsudvalget udarbejder ved sæsonens start en liste over
medlemmer, der forventes at ville hjælpe ved div. turneringer der
afholdes i klubben.

§ 14. Klubdragt / dresscode.
1.

2.
3.

Ved deltagelse i eksterne turneringer skal den til enhver tid fastsatte
dresscode overholdes.
Bestyrelsen kan fratage et medlem den i DDBU opnåede licens,
dersom man i gentagne tilfælde undlader at møde til eksterne
turneringer i aftalt klubdragt.
Det er ikke tilladt at påføre reklamer på klubdragten uden
godkendelse fra bestyrelsen.
Dommere/medhjælpere til eksterne turneringer i klubbens lokaler,
skal møde i klubbens sorte polo-shirts som udleveres gratis (1 stk. pr.
medlem).

§ 15. Regnskab / Revision
1.
2.
3.

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.
Regnskabet affattes som driftsregnskab med status og forelægges for
revisor senest 4 uger efter regnskabsårets afslutning.
Revisor har til enhver tid adgang til at foretage revision af klubbens
regnskaber og likvide beholdninger.

§ 16. Æresmedlemmer.
1.

2.

Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem, hvis
vedkommende har udvist en ekstraordinær arbejdsindsats for
Ølstykke Billard Klub.
Æresmedlemmer har kontingentfrihed.

§ 17. Vedtægtsændringer.
1.

2.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling og vedtages, hvis 2/3 af de afgivne
stemmer er for ændringerne.
Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 18. Klubbens opløsning
1. Klubbens opløsning kan kun finde sted efter vedtagelse på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning skal
klubbens midler hvile i 1 år. Hvis en ny billardklub er startet i
Ølstykke inden for denne periode, tilfalder midlerne denne klub.
2. Beslutningen om en opløsning følger de samme regler, som ved
vedtægtsændringer.

§ 19. Vedtægternes ikrafttræden.
Disse vedtægter træder i kraft straks og er løbende revideret
senest den 28 februar 2017

