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§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Afdelingens navn er Viby Badminton Klub (VBK). Dens hjemsted er Roskilde
Kommune. Klubben er en underafdeling af Viby Idrætsforening (Viby IF) af 1909 og
er underkastet dennes vedtægter.
§ 2. Klubbens formål
Badmintonklubbens formål er at arbejde for fremme af såvel motions- som
konkurrencebadminton.
§ 3. Medlemskab af organisationer
Klubben er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og af Dansk
Badminton Forbund.
§ 4. Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 5 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben, kræver samtykke af forældre
eller Værge. Æresmedlemmer udnævnes af Hovedbestyrelsen (HB) for Viby IF.
§ 5. Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. Medlemskontingent for passive medlemmer fastsættes af
bestyrelsen for Viby Badminton Klub.
§ 6. Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at denne sker skriftligt til klubben med mindst 4 ugers
varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den
dag, hvor udmeldelsen har virkning.
Såfremt medlemmet ønsker returneret evt. for meget betalt kontingent, vil dette
kunne ske; dog vil der blive modregnet et administrationsgebyr. Når et medlem er i
kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, der
skal være skriftligt, ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af
kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, eller af nogen anden
afdeling i VIBY IF, før vedkommende har betalt sin gæld.
Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning
dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4 af bestyrelsens
medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve, at
spørgsmålet afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle
tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har
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vedkommende medlem ret og krav på at få meddelelse herom seneste 3 døgn før
generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne, med ret til
at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på
dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved
ændring af foreningens vedtægter, jf. § 15. Et medlem, der ekskluderes i henhold til
en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning, og med samme majoritet som ved eksklusionen. Sådan
en eksklusion har alene virkning for medlemskab af afdelingen, men HB kan
indbringe afgørelsen til beslutning i HB med virkning for hele Viby IF. HBs
afgørelse kan indbringes for førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, der
træffer endelige afgørelse i sagen med simpelt flertal.
§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel i lokalavisen.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før på opslagstavler i de benyttede
idrætshaller.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. Ligeledes har forældre til
medlemmer under 16 år, ret til én stemme pr. barn, dog højst én stemme pr. fremmødt
forælder. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt
til et stemmeberettiget medlem. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære
generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 8. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Kassereren forelægger regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af evt. indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
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8. Valg af kasserer
9. Valg af medlem fra Ungdomsudvalget, Seniorudvalget, Motionistudvalget,
Cafeteriaudvalget eller 60+-udvalget.
10. Valg til Repræsentantskabsmøde
11. Eventuelt
§ 9. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen,
til at lede mødet. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt
flertal, dog jf. § 6 og § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på
begæring fra blot ét stemmeberettiget medlem, afstemning om valg foregå
skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt,
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 10
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at
begæringen er fremsat til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes
behandlet.
Om indkaldelse og fremlæggelse af dagsorden gælder samme regler som ved den
ordinære generalforsamling.
§ 11. Bestyrelse – valg
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, et medlem fra
Ungdomsudvalget, seniorudvalget, motionistudvalget, cafeteriaudvalget samt fra
60+-udvalget og vælges for 2 år ad gangen.
I lige år vælges formand, Ungdomsudvalgsmedlem, Seniorudvalgsmedlem samt
Cafeteria-udvalgsmedlem.
I ulige år vælges næstformand, kasserer, motionistudvalgsmedlem samt 60+udvalgsmedlem.
Formand og kasserer skal være myndige. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan
supplere sig selv i valgperioden. Formanden er født medlem af
Repræsentantskabet samt Hovedbestyrelsen for VIBY IF. Der vælges 1 for
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afdelingen samt én mere pr. påbegyndt 100 aktive medlemmer – udover de første
100.
§ 12. Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen foranlediger på
demokratiske møder, at alle udvalg nedsættes.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer, her
iblandt formand og næstformand er tilstede, jf. dog § 6.
I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens
forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden, der er født medlem
af Hovedbestyrelsen, Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af
såvel formand, næstformand som kasserer. I alle sager der angår køb, slag eller
pantsætning af fast ejendom eller løsøre, henvises til § 13 i Vedtægter for Viby IF.
Medlemmer hæfter alene for klubbens forpligtigelser med det indbetalte beløb.
Klubben hæfter alene for egne dispositioner, bortset fra beslutninger truffet af
repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.
§ 13. Regnskab
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og statusregnskab
forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og statusregnskab bekendtgøres for klubbens medlemmer ved
opslag i de benyttede idrætshaller, senest 8 dage før generalforsamlings
afholdelse.
§ 14. Revision
Årsregnskabet afleveres inden udgangen af februar måned til revision i
overensstemmelse med den af revisionen fastsatte instruks. Revisionen foretages
af de af Repræsentantskabet valgte revisorer.
§15. GDPR
Viby Badmintonklub håndterer løbende en række forskellige personoplysninger
om frivillige og medlemmer og er dataansvarlige for disse oplysninger. Viby
Badmintonklub sikrer, at persondata behandles i henhold til lovgivningen gennem
den til enhver tid gældende Privatlivspolitik, offentliggjort på hjemmesiden
www.vibybadminton.dk
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§ 16. Vedtægtsændringer
Forandringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når
mindst 25 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt
varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne
generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Det vedtagne forslag skal herefter
forelægges HB til godkendelse forinden forslaget træder i kraft.
§ 17. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning er underlagt Viby IFs vedtægter, jf.
vedtægter for samme.
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