VEDTÆGTER
for
AALBORG BADMINTON RING
(Stiftet den 19. februar 1953)

§1
Navn
Foreningens navn er – Aalborg Badminton Ring (ABR).
Adressen er formandens adresse.

§2
Formål
ABR har til formål at fremme og styrke badmintonsporten i Aalborg kommune.

§3
Medlemmer
Enhver badmintonspillende klub inden for Aalborg kommune og som tillige er medlem af
Dansk Badminton Forbund (DBF), kan optages som medlem.

§4
Indmeldelse
Indmeldelse kan efter ansøgning ske på et hvilket som helst tidspunkt.

§5
Kontingent
Klubberne betaler et kontingent bestående af et grundgebyr samt et gebyr pr. aktivt
medlem.
Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet og baseres på indberetninger til DBF.

§6
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med 3 måneders varsel.
I det år hvor udmeldelsen finder sted betales kontingentet fuldt ud.

§7
Udelukkelse
Udelukkelse af ABR kan finde sted hvis kontingentrestancen eller anden økonomisk
restance overskrider 3 måneder.
Bestemmelse om udelukkelse træffes af ABR’s bestyrelse.

§8
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er ABR’s øverste myndighed og består af:
1 repræsentant for klubber med 0 – 50 medlemmer
2 repræsentanter for klubber med 51 – 150 medlemmer
3 repræsentanter for klubber med 151 eller flere medlemmer
Medlemstallet er det seneste opgivet til DBF
Øvrige medlemmer fra klubberne har ret til fremmøde med taleret.
Bestyrelsen har stemmeret ud over klubrepræsentanterne.
Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte
stemmeberettigede.

§9
Ordinært repræsentantskabsmøde
Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i september/oktober måned.
Skriftlig indvarsling skal finde sted med 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før
mødets afholdelse.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af bestyrelse (på lige år vælges 2 og på ulige år 3 medlemmer) + suppleant
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Eventuelt

§ 10
Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i tilfælde hvor han ikke er tilstede –
næstformandens stemme afgørende.

§ 11
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er 1. september – 31. august.

§ 12
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes når et flertal af bestyrelsen eller
mindst ⅓ af medlemsklubberne kræver det.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og indeholde meddelelse om de punkter
der kommer til behandling.

§ 13
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvor
det tydeligt fremgår af indkaldelsen.
For ændringer kræves der ⅔ af de fremmødte stemmer.

§ 14
ABR’s opløsning
ABR kan ikke opløses såfremt der er mindst 3 klubber der ønsker at videreføre ABR.
I tilfælde af opløsning tilfalder aktiverne medlemsklubberne i forhold svarende til de
medlemstal der er opgivet til DBF.

