Vedtægter for Oksbøl Badmintonklub
Revideret 10. april 2013
§ 1.
Foreningens navn er Oksbøl Badmintonklub, OBK. Stiftet den 21. maj 1987.
§ 2.
OBK har til formål, ud fra det frivillige foreningsarbejde ved idræt, primært badminton,
og andet kulturelt virke at fremme den folkelige oplysning.
§3.
Enhver kan optages som medlem, aktiv eller passiv.
§ 4.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når der findes tilstrækkelig
anledning dertil. Vedkommende kan indanke sin sag for en generalforsamling.
§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Formanden og kasseren tegner foreningen.
§ 6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Der vælges
endvidere 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for 2
år ad gangen, og afgår skiftevis med 2 eller 3 medlemmer.
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Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
Kun medlemmer over 18 år er valgbare, og kun medlemmer over 16 år er
stemmeberettigede. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 7.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af april måned.
Bekendtgørelse herom med angivelse af dagsorden sker med mindst 14 dages varsel på
foreningens hjemmeside.
§ 9.
Forslag, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal
afholdes, når mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder herom, samtidig med, at
der fremsendes en motiveret dagsorden.
§ 10.
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer, skriftfører og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet fremlægges i revideret stand
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
6. Valg af revisor og 1 suppleant
7. Eventuelt
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§ 11.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, som ikke personligt hæfter for foreningens
midler.
§ 12.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer på generalforsamlingen.
§ 13.
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens skøn eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
§ 14.
Bestyrelsen afgør selv, hvilke organisationer foreningen skal tilsluttes.
§ 15.
Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes
med mindst 14 dages mellemrum. På første generalforsamling skal forslaget vedtages
med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. På anden
generalforsamling skal forslaget vedtages med simpelt flertal.
§ 16.
Ved foreningens opløsning overgår foreningens midler til en forening med tilhørsforhold
til tidligere Blåvandshuk Kommune, hvis muligt til en forening, som tilbyder badminton,
eller til en forening med et sportsligt indhold.
Revideret: Oksbøl, den 27. marts 2015
Revideret: Oksbøl, den 10. april 2013
Revideret: Oksbøl, den 26. marts 2007
Revideret: Oksbøl, den 10. april 1997

Side 3 af 3

