Vedtægter
Bowlingklubben

SPARES AND STRIKES

§ 1.

Navn.
Foreningens navn er Bowlingklubben Spares and Strikes hjemhørende i Tårnby Kommune.

§ 2.

Tilhørsforhold.
Klubben er tilsluttet Dansk Bowling Forbund (DBwF) og underliggende organisationer, samt Den Frie Bowling
Union (DFBU).

§ 3.
4.

§ 4a.

§ 5.
§ 5a.
§ 5b.
§ 6.

Medlemmer.
Alle kan søge om optagelse i Bowlingklubben Spares and Strikes. Medlemskab kan kun ske ved direkte
henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende medlemsskabet.
Kontingent
Kontingentet fastsættes på en generalforsamling.
Kontingentet betales forud til klubbens bankforbindelse den første bankdag i måneden.
Kontingent betales alle årets 12 måneder.

Hvis et medlem er mere end 1 måned bagud med kontingentet, fratages vedkommende retten til at træne og
spille kampe.
Såfremt, efter skriftlig påtale fra kassereren, restancen ikke er indbetalt senest en måned efter påtalen, må
det enkelte medlem se sig udmeldt af Bowlingklubben Spares and Strikes uden yderligere varsel. Restance
indberettes til DBwF.
Regnskab.
Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni (begge dage inklusive). Kassereren skal indsende afsluttet regnskab til
revisionen senest 1. september..
Klubbens midler opbevares udelukkende på bankkonto.

Regnskabsbilag kan føres elektronisk og/eller i fysisk form
Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af minimum 5 valgte medlemmer.
Formand
( Vælges på lige år )
Kasserer
( Vælges på ulige år )
Sekretær
( Vælges på ulige år )
Udvalgsformænd jf. § 7 ( Vælges hvert år)

Vælges direkte af Generalforsamlingen
Vælges direkte af Generalforsamlingen
Vælges direkte af Generalforsamlingen
Konstituerer sig selv.

Desuden vælges 1 suppleant. (Vælges hvert år)
Vælges direkte af Generalforsamlingen.
Suppleanten indkaldes, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før tid, og overtager stemmeret og øvrige
beføjelser.

Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab.

Bestyrelsens ansvarsområde.
a. Kontakt med DBwF og underliggende organisation, DFBU og hjemstavnshallen (møder).
b. Kontakt med alle underudvalg.
c. Indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder.
d. Information til medlemmerne.
e. Afholdelse af generalforsamling.
f.
Tilmelding af turneringshold, samt licenser.
g. Økonomi/budget og opfølgning
h. Spilledragter.
i.
Modtagelse af nye medlemmer. Information, udlevering af klublove m.m.
j.
Medlemsliste.
k. GDPR/Dataforordningen.
l.
IT/Hjemmeside
Afgående bestyrelsesmedlemmer sørger for at påbegyndt arbejde færdiggøres.

§ 7.

Udvalg.
På generalforsamlingen vælges:
 et sportsudvalg, som består af max 4 medlemmer, der har til opgave at sætte hold til turneringer
under DBwF, samt arrangere øvrige spilleaktiviteter.
 Et festudvalg bestående af mindst 2 medlemmer
 Et ungdomsudvalg bestående af mindst 2 medlemmer
Alle berørte i disse udvalg vælges for 1 år af gangen.
Udvalgsmedlemmer konstituerer sig selv med en udvalgsformand, som indgår i klubbens bestyrelse.

§ 8.

Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes i september/oktober. Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med
følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Valg af referent
Formandens beretning.
Regnskab
Behandling af indkomne forslag.
Budget og kontingent.
Valg af bestyrelse + suppleant.
Valg af udvalg.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.

§ 8a. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde klubbens reviderede regnskab for det forgangne
regnskabsår og budget for det kommende år. Begge skal være godkendt af bestyrelse ved udsendelsen.
Derudover medsendes Formandens beretning, vedtægter og eventuelle forslag fra Bestyrelsen.
§ 8b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

§ 8c. Forslag, der ikke angår vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Til ændringer af vedtægter,
kræves et FLERTAL PÅ 2/3 AF DE AFGIVNE STEMMER.
Disse 2/3 skal dog udgøre MINDST 1/3 af klubbens medlemstal.
§ 8d. Passive medlemmer har møderet og taleret på generalforsamlingen, men ikke stemmeret.

§ 8e. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt, som skal indleveres til bestyrelsen inden generalforsamlingen
påbegyndes.
§ 8f.
§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller når mindst 1/3 af klubbens
medlemmer skriftligt anmoder derom. Indkaldelsen skal angive dagsorden, og indkaldes med mindst 8 dages
varsel.
Licens og tilmelding til Holdturneringer.
Aktive medlemmer har ret til licens.
Alle medlemmer giver inden Maj måned bindende tilsagn til den kommende holdturnering under DBwF og
DFBU af hensyntagen til licensansøgninger og holdtilmeldinger.
Medlemmer, der har givet bindende tilsagn om deltagelse på hold, men udebliver uden gyldig grund,
opkræves startgebyr.

§ 9a. Passive medlemmer kan søge om licens for egen betaling.
Passive medlemmer kan ikke modtage tilskud, hvis de deltager i kampe ved holdturneringer i DBwF og DFBU.

§ 10.

Udmelding / Passiv.
Udmeldelse eller overgang til passiv status skal ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer med 3
måneders varsel. Passiv status kan kun opnås, såfremt medlemmet ikke er i restance.
Bestyrelsen kan dispensere fra 3-måneders-reglen ved eksempelvis sygdom.
Ved udgangen af en sæson er udmeldelse eller overgang til passiv status ikke omfattet af 3-måneders-reglen,
såfremt det gøres klubben bekendt før tilmelding til næste sæson. Der skal dog betales kontingent for juni
måned med.

§ 11.

Ekskludering.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis:
Vedtægterne ikke efterleves, eller medlemmet udviser usportslig optræden til skade for klubben.

§ 12.

Beslutning herom kræver at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for ekskludering.
Vedkommende medlem kan kræve ekskluderingen afgjort på først kommende generalforsamling. Indtil
denne afholdes, betragtes medlemmet som passiv.
I tilfælde af, at emnet skal behandles på en generalforsamling, skal medlemmet orienteres mindst 3 dage før
generalforsamlingen, hvor medlemmet har ret til at fremlægge sit forsvar.
Ekskluderingen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutning om ekskludering kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Klubbens opløsning.
Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er
til stede. For vedtagelse kræves 3/4 af de afgivne stemmer.
Opnås et sådant flertal IKKE på en beslutningsdygtig generalforsamling, kan der indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages af 3/4 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer uanset antal.
Ved klubbens opløsning skænkes klubbens værdier til DBwF, eller anden almennyttig virksomhed.

Klublovene er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.23.april 1991
Klublovens § 6 er ændret på ekstraordinær generalforsamling d.15.marts 1994
Klublovens § 6-7-8 ændret og § 4a og § 12 indført på ordinær generalforsamling d.28.februar 1996
Klublovens § 8 ændret på ordinær generalforsamling d.9.marts 1999
Klublovene er ændret og godkendt på ordinær generalforsamling d.4.marts 2002
Klublovens § 6 er ændret 18.februar 2003
Klublovene § 10 a er ændret februar 2007
Klublovene § 4-6b ændret 17.november 2009
Klublovene § 10a slettet 22.februar 2011
Klublovene § 3-4-4a-7-8-10-11 ændret 19.marts 2013
Klublovene § 1-2-3-4-4a-6-7-12-13 ændret, § 10 slettet, februar 2015-05-01
Alle Klublovenes paragraffer på nær §3 er ændret, og § 11-12-13 er omdøbt til § 10-11-12. Oktober 2015.
Klublovens § 4-8d-9-10 ændret og §9a tilføjet på ordinær generalforsamling d. 4.oktober 2016
Klublove ændret til Klubvedtægter og tilpasset/småjusteret på den ordinære generalforsamling d.2.oktober
2018
Vedtægtsændringer/tilføjelser er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 1. oktober 2019

Diverse sportslige bestemmelser for Bowlingklubben Spares and Strikes.
Hold
Sportsudvalget har ansvar for udtagelse af spillerne til hold i turneringer under DBwF og underliggende organisationer.
Undtaget herfra er eventuelle (accepteret af klubbens bestyrelse) lukkede hold.
I princippet skal de til enhver tid stærkeste spillere udtages – Aktive spillere skal prioteres såfremt det giver mening.
Til hver kamp udpeges en ansvarlig for kampafviklingen.
Turneringsregler vedrørende DBwF og underliggende organisationer er beskrevet på hjemmesiden for den turneringsansvarlige organisation.
Holddannelse i "Den Frie" (DFBU) foretages af medlemmer selv med reference til bestyrelsen for holdtilmelding og
Sportsudvalget med resultatformidling.
Da holdtilmeldingerne til den kommende sæson er i maj måned, skal alle hold være dannet ultimo april.
Klubmesterskab.
1. Klubben afholder årligt et klubmesterskab.
Kun aktive medlemmer af Spares and Strikes Bowlingklub kan deltage.
Sportsudvalget fastlægger proportionerne for dets afholdelse inden sæsonstart.
På finaledagen spilles der desuden om "Dagens Mester", som er et handicapspil. Sportsudvalget står for
arrangementet.

Klubrekorder.
1. Klubrekorder registreres som følger:
a) Individuelt for første serie og efter 2-3-4-5-6-7-8 serier damer, herrer, mix og ungdom
b) For 2-3-4-5-6-8 mandshold i første serie og 2-3-4-6-7-8 serier damer, herrer, mix og ungdom
2. Klubrekorder kan sættes ved:
a) Alle officielle turneringer i ind- og udland.
b) Alle interne turneringer.
c) Øvrige turneringer der på forhånd er godkendt af sportsudvalget til rekordforsøg.
3. For godkendelse af en klubrekord gælder:
a) At sportsudvalget på forhånd er underrettet om medlemmets deltagelse i den pågældende turnering.
b) At medlemmet uopfordret fremstiller sit slutresultat med officiel påtegning (evt. modspillers signatur) til
sportsudvalget.
c) At kun serier spillet umiddelbart efter hinanden tæller, regnet fra først spillede serie.
d) At 2-3-4-5-6 mandshold spiller samlet
e) Serierne skal spilles uden større pauser (max. 30 min.)
f) Træning inden klubforsøget er tilladt, hvor det ikke konflikter med unionsregler eller lignende.
4. Eventuelle protester må være sportsudvalget i hænde senest 8 dage efter rekordens offentliggørelse.
5. Sportsudvalget er højeste myndighed, og vil i særlige tilfælde kunne dispensere fra punkt 2 og 3.
Forplejning
Såfremt en turneringskamp skal spilles mere end 100 km fra hjemmehallen, gives et tilskud til forplejning.
Tilskuddet oplyses efter den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Kørselstilskud
Til turneringskampe vest for Storebælt og på Bornholm dækkes udgifter til max. 2 biler, færge eller togbilletter.

