
Vedtægterne for  

Brøndby Badminton Klub (BBK). 

§1. Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Brøndby Badminton Klub (med signatur BBK) og dens hjemsted er 

Brøndby Kommune. 

§2. Klubbens formål 

Klubbens formål er at lede udøvelsen af og fremme interessen for badminton, især inden 

for klubbens rammer. 

Klubben skal være medlem af en kreds under Dansk Badminton Forbund og Dansk Idræts 

Forbund. 

§3. Klubbens medlemmer 

Som medlem i BBK kan optages personer, der afgiver oplysninger om navn, adresse og 

fødselsdag (dag, måned og år), samt indbetaler det påkrævede beløb (kontingent, eventu-

elt gebyr m.v.) til klubben. For personer, der ikke er fyldt 25 år, kræves endvidere oplys-

ninger om personens CPR-nummer. Personer under 18 år kan kun optages med forældres 

/ værges samtykke. 

For alle, der søger optagelse som medlem, er det en forudsætning for medlemskab, at 

vedkommende ikke er udelukket / ekskluderet af Dansk Idræts Forbund eller et specialfor-

bund eller en forening under Dansk Badminton Forbund. 

Klubbens medlemmer er opdelt i aldersgrupper, som til enhver tid svarer til de aldersgrup-

per, der benyttes af Dansk Idræts Forbund. 

Æresmedlemmer udnævnes kun i helt ekstraordinære tilfælde efter indstilling fra bestyrel-

sen eller mindst 15 medlemmer. Udnævnelsen af et æresmedlem kan kun ske på en ge-

neralforsamling på hvis udsendte dagsorden forslaget til udnævnelsen er anført som et 

separat punkt. Såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det, skal der om forslaget 

til udnævnelsen gennemføres en skriftlig afstemning, hvortil der for udnævnelsen kræves, 

at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 



§4. Kontingent med videre 

Det ordinære kontingent for regnskabsåret og den ratemæssige betaling heraf fastsættes 

på den årlige ordinære generalforsamling, hvorimod boldpenge, gebyrer med videre til en-

hver tid fastsættes af bestyrelsen. 

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen - når klubbens økonomi absolut kræver det - op-

kræve ekstraordinært kontingent, som ikke uden en generalforsamlingsbeslutning må 

overstige 30% af det aktuelle årlige ordinære årskontingent. Samtidig med opkrævningen 

af et ekstraordinært kontingent skal bestyrelsen motivere opkrævningen. 

Betalingsfrister fastsættes altid af bestyrelsen og skal fremgå af opkrævningerne. Rettidig 

betaling er senest 10 dage efter forfaldsdatoen. Ved senere betaling kan der pålægges et 

gebyr. 

I tilfælde af, at et medlem er i restance, det være sig med kontingent, boldpenge eller ge-

byrer, kan medlemmet slettes fra klubbens medlemsliste. 

Bestyrelsen kan efter motiveret ansøgning i særlige tilfælde tilstå et medlem hel eller del-

vis fritagelse for kontingentbetaling, boldpenge eller gebyrer for en kortere eller længere 

periode. Ansøgningen herom skal tilstilles bestyrelsen med angivelse af årsag. Ansøger 

har krav på et skriftligt svar fra bestyrelsen. 

Æresmedlemmer er kontingentfri fra udnævnelsestidspunktet. 

§5. Ind- og udmeldelse 

Indmeldelse til BBK sker i henhold til vedtægternes §3. Hvor Dansk Badminton Forbunds reg-

ler kræver skriftlig ind- eller udmeldelse, sker dette til klubbens formand eller kasserer. 

Hvor ikke andre regler gælder sker udmeldelse, når medlemmet er i restance til BBK (jfr. §4). 

I tilfælde af udmeldelse ydes der ikke refusion af kontingent, boldpenge, gebyrer m.v. 

Ved indmeldelse efter den 1. januar betales halvt kontingent i resten af regnskabsåret. 

Ved indmeldelse skal der erlægges et indmeldel- gebyr, jævnfør §4. 

§6. Spilleforhold 

Aktive medlemmers muligheder for at få tildelt spilletid er til enhver tid afhængig af, hvor 

mange banetimer, klubben har til rådighed. Tildeling af spilletid forestås af banetildeleren, 



der vælges på den ordinære generalforsamling. Banetildeleren skal ved tildeling af spilletid 

tage sigte på bedst mulig fordeling af den til rådighed værende spilletid i overensstemmel-

se med de retningslinier, som bestyrelsen angiver. 

Passive medlemmer betegnes som ikke spillende i klubben og er uden rettigheder til at 

spille. 

§7. Udelukkelse og eksklusion 

Bestyrelsen kan udelukke og / eller ekskludere et medlem på grund af usportslig optræden 

eller anden upassende optræden, dog først efter, at medlemmet har haft anledning til at 

udtale sig til forsvar for sin handlemåde. 

En udelukkelse / eksklusion kan indankes for førstkommende generalforsamling og skal i 

så fald optages som et særligt punkt på dagsordenen. En indankelse har ikke opsættende 

virkning for bestyrelsens idømmelse af udelukkelse / eksklusion. 

Godkender generalforsamlingen en stedfundet eksklusion, kan det pågældende medlem 

kun optages igen ved beslutning herom på en generalforsamling. 

§8. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned. Indkaldelse foretages 

ved brug af opslag i klublokale samt information på klubbens hjemmeside såfremt denne 

stadig eksisterer. 

Ordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel indehol-

dende fuldstændig dagsorden, evt. ændringsforslag til klubbens vedtægter samt medde-

lelse om, hvor forslag, som kommer til behandling, er fremlagt/opslået. 

Det reviderede regnskab samt budgetforslag for det kommende regnskabsår kan afhentes 

hos kassereren eller i klublokalet 1 uge før ordinær generalforsamling. Eventuelt også slå-

et op på klubbens hjemmeside såfremt denne stadig eksisterer. 

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel 

indeholdende fuldstændig dagsorden. 



Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 

1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af emne / 

emner, som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal begæringen tilstilles formanden 

og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter, at begærin-

gen derom er modtaget. 

Generalforsamlingen skal afholdes i klubbens hjemstedskommune, så vidt muligt på klub-

bens hjemsted. 

Stemmeberettiget på en generalforsamling er ethvert medlem, der på dagen for general-

forsamlingen er fyldt 18 år og ikke er i restance over for klubben. Hvis et medlem er under 

18 år er en af medlemmets forældre stemmeberettiget såfremt barnet ikke er i restance 

over for klubben. Der kan stemmes med fuldmagt. Deltagere i generalforsamlingen må 

maksimalt møde med 2 fuldmagter hver. 

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlin-

gerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning 

og dennes resultater. På generalforsamlingen afgøres spørgsmål ved almindelig stemme-

flertal. 

Ændring i disse vedtægter kan kun besluttes på en lovlig indkaldt generalforsamling. Æn-

dringsforslag skal altid være vedlagt indkaldelsen. Vedtagelse kan kun ske, når mindst 2/3 

af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

§9. Forslag fra medlemmerne 

Forslag fra bestyrelsen og / eller medlemmerne skal, for at komme til behandling på en 

ordinær generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før general-

forsamlingen afholdes. 

Forslag, der af bestyrelsen og / eller medlemmerne ønskes forelagt en generalforsamling, 

skal senest 8 dage før generalforsamlingen være opslået af bestyrelsen i sin fulde ordlyd 

på klubbens hjemsted eller på klubbens hjemmeside såfremt denne stadig eksisterer. 

§10. Dagsorden ordinær generalforsamling 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 



3. Udvalgsberetninger: 

     a. Seniorspilleudvalget 

     b. Ungdomsspilleudvalget 

     c. Motionistspilleudvalget 

     d. Veteranspilleudvalget 
 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Forelæggelse af det kommende års budget samt fastsættelse af det ordinære årskon- 

    tingent 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

     a. Formand 

     b. Næstformand 

     c. Kasserer 

     d. Sekretær 

     e. Seniorspilleudvalgsformand 

     f. Ungdomsspilleudvalgsformand 

     g. Motionistspilleudvalgsformand 

     h. Veteranspilleudvalgsformand 

     i. 1. suppleant til bestyrelsen 

     j. 2. suppleant til bestyrelsen 
 

8. Øvrige valg 

     a. Mindst 1 seniorspilleudvalgsmedlem 

     b. Mindst 1 ungdomsspilleudvalgsmedlem 

     c. Mindst 1 motionistspilleudvalgsmedlem 

     d. Mindst 1 veteranspilleudvalgsmedlem 

     e. Banetildeler 

     f. Suppleant for banetildeler 

     g. 2 revisorer 

     h. Revisorsuppleant 
 

9. Eventuelt 



§11. Ekstraordinær generalforsamling 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Emne / emner og årsag til indkaldelsen 

§12. Valgperioder og valgbarhed 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet formand, sekretær, motionist og ungdomsspil-

leudvalgsformand vælges de lige årstal og næstformand, kasserer og senior- og veteran-

spilleudvalgsformand i de ulige årstal. 

Bestyrelsessuppleanter, udvalgsmedlemmer, banetildeler, revisorer og eventuelle andre 

vælges for 1 år. 

Genvalg kan finde sted. 

Ved alle valg skal vedkommende være til stede eller skriftligt meddelt villighed til at mod-

tage valg. 

Valgbare er såvel aktive som passive medlemmer, der på dagen for generalforsamlingen 

er fyldt 18 år og ikke er i restance over for klubben. 

§13. Klubbens ledelse 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslut-

ning i klubbens anliggender. 

Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af en af disse i forening 

med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgående 

forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt for-

manden eller næstformanden, er tilstede. 



Bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret. Bestyrel-

sen kan bestemme, om bestyrelsens møder er åbne for medlemmerne. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens, i hans fravær næstformandens, stemme afgø-

rende. 

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige be-

givenheder i klubben. Generalforsamlingsprotokollen skal underskrives af bestyrelsen 

samt dirigenten. 

§14. Udvalg 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som udpeges blandt klubbens medlemmer eller foræl-

dre/værger til medlemmer såfremt der er tale om ungdomsrelaterede udvalg og barnet er 

under 18 år, til varetagelse af bestemte opgaver. 

§15. Regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår er 1. april - 31. marts. 

Klubbens revision skal efter eventuelle uanmeldte kasseeftersyn aflægge skriftlig rapport 

til bestyrelsen. 

Kassereren er først og fremmest ansvarlig for klubbens økonomi og skal løbende holde 

bestyrelsen orienteret herom, især hvis økonomisk indgriben er nødvendig. 

Udvalg med økonomisk selvstyre er ansvarlig for overholdelse af de budgetter, som gene-

ralforsamlingen og / eller bestyrelsen har besluttet for deres område. 

§16. Opløsning 

Opløsning af BBK, kan kun besluttes på en alene med dette formål indvarslet generalfor-

samling dog kræves, at mindst 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsente-

ret på generalforsamlingen og at mindst 3/4 af de repræsenterede medlemmer stemmer 

for forslaget. 

Såfremt ikke 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalfor-

samlingen, men forslaget dog er vedtaget af 3/4 af de repræsenterede medlemmer, skal 

der afholdes en ny, ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage og se-



nest 3 uger efter den ordinære generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 3/4 af 

de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal. 

På denne generalforsamling tages ligeledes bestemmelse om klubbens eventuelle midler 

og øvrige ejendom, dog er almindelig stemmeflertal herom tilstrækkelig. 

På generalforsamlingen nedsættes ved almindelig stemmeflertal, et opløsningsudvalg, der 

består af mindst 3 medlemmer af BBK. Ved opløsning vil klubbens eventuelle formue gå til 

at fremme badminton blandt børn og unge. 

Indkaldelsesvarlset er 30 dage. 

Bemærkes skal, at såfremt der på den med BBK’s opløsning for øje indkaldte generalfor-

samling af blot 10 medlemmer kræves en urafstemning, skal denne iværksættes. General-

forsamlingen bestemmer de nærmere regler herfor, dog må afstemningstiden ikke være 

under 30 dage. Alle BBK’s medlemmer skal da tilskrives. 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. februar 1971. 

Ændret på ordinær generalforsamling den 26. april 1993. 

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 27. april 1998. 

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 28. april 2004. 

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 26. april 2005 

Senest ændret på ordinær generalforsamilng den 28. april 2011 

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29. maj 2012 
 
 
 


