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Vedtægter
for

Ryparkens Badminton Klub

Stiftet den 28 august 1935
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Tilsluttet Danmarks Badminton Forbund
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I. Klubben.
§ 1.
Foreningens navn er ”Ryparkens Badminton Klub”, og dens formål er at udbrede interessen for og
kendskabet til badminton. Dens hjemsted er København, og dens adresse er formandens.

§ 2.
Klubben er gennem Københavns Badminton kreds medlem af Danmarks Badminton Forbund under
Danmarks Idræts Forbund, og medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som
disse forbund måtte fastsætte. Klubben er endvidere gennem Danmarks Badminton Forbund
internationalt tilsluttet ”The International Badminton Federation”. Klubbens repræsentation vælges af
bestyrelsen.

II. Medlemmerne.
§ 3.
Som medlem kan optages enhver uberygtet person, for så vidt denne er amatør. Anmodning om
optagelse skal rettes til bestyrelsen, der dog i hvert enkelt tilfælde har ret til at nægte optagelse i
klubben. Passivt medlemskab, dvs. medlemskab uden banetildeling kan kun erhverves ved overgang fra
aktivt medlemskab. Udelukket fra medlemskab er personer, der er ekskluderet af en klub under
Danmarks Idræts Forbund eller som på grund af restance er slettet af en klub under Danmarks
Badminton Forbund. Sådanne personer kan dog optages, når forholdet til den pågældende klub atter er
bragt i orden. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes af generalforsamlingen.

§ 4.
Ethvert medlem er underkastet de bestemmelser som bestyrelsen og spilleudvalget måtte fastsætte,
herunder bestemmelser om medlemmernes ret til benyttelse af baner, fastsættelse af spilletider og
spilleafgift for deltagelse i matcher m.m. Intet medlem må uden bestyrelsens samtykke deltage i kampe
for andre klubber. Iflg. generalforsamlingen er det vedtaget, at klubben kan disponere over hver bane
indtil 3 timer pr. sæson til turnerings- kampe.

§ 5.
Indmeldelse i foreningen er bindende for den resterende del af sæsonen. Udmeldelse vil automatisk
finde sted, hvis man ikke tilmelder sig til ny sæson enten som aktiv eller passivt medlem. Bestyrelsen
kan i enkelte tilfælde dispensere fra nærværende regel. Bopælsforandring skal omgående meldes til
kassereren.
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§ 6.
Når særlige forhold – herunder usportslig optræden – taler derfor, kan bestyrelsen ekskludere et
medlem. Det ekskluderede medlem kan fordre sin sag forelagt på den førstkommende ordinære
generalforsamling, der afgør spørgsmålet om eksklusion ved skriftlig afstemning med simpel stemmeflerhed. Afgørelsen kan appelleres til Danmarks Badminton Forbunds amatør- og ordensudvalg.

III. Kontingent.
§ 7.
Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen et indskud til foreningen- undtaget er dog medlemmer under
16 år. Størrelse af såvel indskud som kontingent og sommerkontingent (4mdr.) samt betalingsform
fastlægges på generalforsamlingen fra år til år. Såfremt et medlem trods påmindelse ikke har betalt sit
kontingent efter de af generalforsamlingen fastsatte regler tabes medlemsretten og bestyrelsen kan
disponere banen til anden side. Medlemsretten kan først generhverves, når restancen til foreningen er
betalt.

IV. Bestyrelsen
§ 8.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 repræsentanter. Valgene gælder for 2
år, således at formanden og 2 repræsentanter vælges i lige år og kassereren og sekretæren i ulige år.
Genvalg kan finde sted. Udtræder et bestyrelsesmedlem i funktionstiden, indtræder en suppleant.

§ 9.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben og fastsætter selv sin forretningsorden. I øvrigt
træffer bestyrelsen afgørelsen med hensyn til alle arrangementer af turneringer, opvisninger, udflugter
m.m. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over sine møder, der afholdes så ofte, formanden finder
det fornødent. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres
ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Indenfor
bestyrelsen kan nedsættes udvalg til udførelse af særlige hverv. Klubbens formand har ret til at deltage i
alle udvalgsmøder

§ 10.
Formanden underskriver for klubben, men kan give andre bestyrelsesmedlemmer bemyndigelse hertil.
Dog kan han kun disponere over klubbens pengemidler i forbindelse med kassereren, ligesom dispositioner af usædvanlig art skal bevilges af bestyrelsen.
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§ 11.
Kassereren fører afstemt regnskab over klubbens indtægter og udgifter og er ansvarlig for klubbens
kasse. Kassebeholdningen må ikke overstige et af den samlede bestyrelse fastsat beløb. Overskydende
beløb skal indsættes i bank. Regnskabet revideres af 2 på general- forsamlingen valgte revisorer. Regnskabsåret løber fra 1.maj til 30.april.

V. Spilleudvalget
§ 12.
Spilleudvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges på generalforsamlingen, 2 hvert år for perioder
på 2 år, dertil kommer en repræsentant for bestyrelsen. Udvalget vælger selv sin formand. Det påhviler
spilleudvalget at tilrettelægge og forestå træningen, udtage spillere til de forskellige kamphold og i god
tid give såvel spillere som bestyrelse underretning herom. Lede kampe og turneringer, sørge for
fordeling af udfordringstimer samt holde udfordringstavlen i orden. Bestyrelsen er dog til enhver tid
berettiget til efter forhandling med spilleudvalget at afgøre ethvert under dette hørende spørgsmål.

VI. Generalforsamlingen
§ 13.
Den øverste myndighed i klubbens anliggender har generalforsamlingen. Den ordinære eneralforsamling
afholdes i april måned eller senest 3 uger efter sæsonens ophør og indkaldes med 14 dages varsel ved
opslag på klubbens tavle. Alle foreningens medlemmer har adgang, men kun medlemmer, der har været
medlem i mindst 3 mdr., og som ikke står i restance, har stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved
personligt møde. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 14.
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. På generalforsamlingen skal for- uden bestyrelse,
spilleudvalg og 2 revisorer vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne
vælges for 2 år, således at én afgår hvert år, første gang ved lodtrækning. Genvalg af revisorer kan finde
sted. Afstemning skal i alle tilfælde foregå skriftligt, hvis bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede
deltagere kræver det. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afgives lige mange
stemmer for og imod et forslag, betragtes det som for- kastet. Til vedtagelse af vedtægtsændringer
kræves dog mindst 2/3 majoritet.
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§ 15.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles, må dagsordenen indeholde særlige punkter
herom. I øvrigt kan intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort på klubtavlen komme til afstemning
på generalforsamlingen.

§ 16
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter motiveret krav herom. Den
ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel, og samtidig skal
dagsordenen bekendtgøres for medlemmerne. Bestyrelsen kan udsætte afholdelsen af en ekstraordinær
generalforsamling indtil 8 dage efter den af medlemmerne ønskede dato.

VII. Klubbens opløsning.
§ 17.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær general- forsamling, der er
indkaldt i denne særlige anledning. For at klubben kan opløses, skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer stemme herfor. Såfremt der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen
indkalde en ny generalforsamling, dog tidligst 14 dage efter, hvor klub- bens evt. opløsning da kan
besluttes med 2/3 af det fremmødte antal stemmer. I tilfælde af opløsning går klubbens eventuelle
midler til et velgørende formål.

Vedtaget på klubbens ordinære general- forsamling den 20/4-2002.
Ryparken d.01-02-2003

