ORDENSREGLEMENT FOR VEJBY BILLARD
KLUB
FOR ALLE

§1.
Det påhviler alle medlemmer ved god opførsel internt som eksternt, at fremme VBK’s
omdømme lokalt som på unionsbasis.
TURNERINGER OG SPILLEDRAGT

§2,

Klubbens spilledragt
Består af sort skjorte med fastsyet eller påtrykt klubemblem – sorte benklæder – sorte
strømper og sorte sko.
Det påhviler alle turneringsspillere at skaffe den af generalforsamlingens fastsatte
spilledragt.
Ved deltagelse i individuelle turneringer kan skjorten erstattes med enten en ensfarvet
T-shirt eller ensfarvet polo med logo som ovenfor og klubbens sponsormærke efter givne
retningslinjer.
VBK’s spilledragt må ikke bæres ved deltagelse i turneringer der ikke er autoriseret af
DDBU.
Ved deltagelse i skomagerturneringer der ikke er udskrevet af DDBU sker dette som
privatperson uden henvisning til Vejby Billard Klub.
Det påhviler alle ved ekstern turneringsdeltagelse at bære et eventuelt sponsormærke.
Nægter en spiller at efterkomme dette krav kan vedkommende ikke deltage i eksterne turneringer
for VBK.
Bestyrelsen/turneringslederen fastsætter rammerne for afvikling af interne turneringer.
Udebliver et medlem som henholdsvis dommer/spiller til interne turneringer uden
afbud medfører dette en bøde på kr. 50.Udebliver et med medlem som henholdsvis dommer/listefører til eksterne turneringer
uden afbud medfører dette en bøde på kr. 100.MEDLEMSMØDER

§3.
Bestyrelsen fremlægger hvert år senest på medlemsmødet i august reglerne og
taksterne for tilskud til deltagelse i finalestævner.
Bestyrelsen er bemyndiget til ved ansøgning at bevilge et eventuelt forhøjet tilskud.
Tilskud udbetales af kassereren. Tilskud udbetales kun mod bilag.
Licenskort udleveres efter indbetaling af første kontingentrate.
Der ophænges en medlemsliste i klubben ved sæsonstart.
TRÆNINGSTIDER

§4.
Et hvert medlem af klubben kan til enhver tid træne på klubbens borde. Denne ret
bortfalder hvis bordene er optaget eller skal bruges til eksterne turneringer eller andre
arrangementer i klubben.

Alle medlemmer kan aflevere deres ønske om faste træningstider til bestyrelsen i
forbindelse med den årlige generalforsamling. De eventuelle nye træningstider træder i kraft pr. 1.
august det pågældende år.
Bestyrelsen kan tildele udvalgte hold ekstra træningstider.
De fra sæsonstart tildelte faste træningstider kan ikke ændres uden aftale med
bestyrelsen.
Bestyrelsen er afgørende instans med hensyn til tildeling af faste træningstider.
Tildelte træningstider skal udnyttes optimalt. Udebliver medlemmerne fra den tildelte
træningstid mere end 3 gange i træk uden aftale eller information til bestyrelsen kan træningstiden
bortfalde.
BRUG AF BORDENE

§5.

Kun registrerede medlemmer af VBK kan bruge de 6 helmatchborde. Medlemmerne
er velkomne til at introducere eventuelle nye medlemmer ved max. 2 prøvespil på
helmatchbordene. Herefter er medlemskab af VBK obligatorisk.
Ungdomsspillere og pensionister træner fortrinsvis om eftermiddagen. Lørdag/søndag
har seniorer fortrinsret til bordene.
Bordene skal støvsuges efter brug og tildækkes med de tilgængelige thermotæpper.
Der må under ingen omstændigheder ændres på indstillingerne på termostaterne der
styrer varmen i bordene.
Det henstilles at massestød begrænses

LOKALERNE

§6.

Det påhviler alle medlemmer at holde orden i lokalerne.
Branddør ud mod carport skal holdes lukket og må kun åbnes som flugtvej. Dør mod
materialerum kan benyttes hvorimod dør ud mod fodboldbanen ikke må åbnes
samtidigt.
Der må ikke nydes måltider i lokalerne med mindre et arrangement i klubben
berettiger dette.
Overtøj m.m. skal placeres på de opstillede stumtjenere.

SPILLEMASKINERNE

§7.

Spillemaskinerne må kun benyttes af personer over 18 år. Såfremt et medlem under 18
år benytter spillemaskinerne medfører dette omgående fratagelse af medlemskab af
VBK..
Ved unødig overlast eller hærværk på spillemaskiner eller på andre af klubbens
ejendele – skal reparationen betales af skadevolderen. Bestyrelsen fastlægger
omfanget af den efterfølgende santion.

GENERELT

§8.

Det påhviler den person der sidst forlader lokalet at tilse at lokalerne forlades i
ordentlig stand. Gitter skal rulles ned og tomme flasker skal placeres i de opstillede
kasser.
Lokalerne skal aflåses både ind til billardlokalerne som yderdøren fra huset såfremt
der ikke befinder sig personer i fitness afdelingen

Øl og vand skal købes i huset og må ikke medbringes udefra.
Alle medlemmer er forpligtiget til at oplyse deres mailadresse til brug for intern
korrespondance. Mailadressen vil ikke blive offentliggjort på nettet uden medlemmets
samtykke.
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