VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB
Gældende fra August 2020

NAVN OG FORMÅL
§1. Klubbens navn er Vejby Billard Klub (VBK)
1. VBK er en underafdeling af Vejby Idrætsforening 42. kreds (VIF) og følger i videst muligt
omfang dennes vedtægter og formål.
2. VBK er medlem af Den Danske Billard Union (DDBU) og derigennem medlem af
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er dermed forpligtiget til at efterkomme disses påkrav og
vedtægter.
3. Bestyrelsen for VBK har bemyndigelse til at afgøre om en ændring i klubbens regler skal
betragtes som en vedtægtsændring og dermed følge foreningens (VIF) love på dette punkt
eller om en ændring kan ske med almindeligt flertal på klubbens generalforsamling.
Afgørelsen kan ankes af generalforsamlingen hvor almindeligt stemmeflertal vil være
gældende.
OPTAGELSE AF MEDLEMMER
§2. Som aktivt medlem kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formålsparagraf.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer.
Er medlemmet under 18 år kræves underskrift af forælder(re) eller værge. (VBK)
1. Som passivt medlem kan optages enhver som ønsker at støtte VBK.
2. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til
bestyrelsen. (DIF)
3. Endeligt afslag på medlemskab af VBK skal efter anmodning fra den der ønsker
medlemskab forelægges på førstkommende generalforsamling/hhv.
ekstraordinære generalforsamling. Afgørelsen træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER
§3. Et hvert medlem er forpligtiget til at overholde klubbens reglement og vedtægter.
1. Et medlem er forpligtiget til at betale kontingent til VBK.
2. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og indbetales senest på de anførte
opkrævningsterminer. Undtagelsesvis kan indbetales kontant til kassereren.
3. Ved restance udover 14 dage fremsendes rykker pålagt et gebyr på kr. 25.4. Restance over 30 dage kan medføre udelukkelse af klubben.
5. Udelukkes et medlem på grund af kontingentrestance ophæves udelukkelsen ved indbetaling
af skyldigt kontingent + et gebyr på kr.100.6. Indmeldelse i klubben er bindende for hele sæsonen.
7. Ved tilmelding til alle turneringer er turneringsgebyret ligeledes bindende.
8. Klubbens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor klubben udover
kontingentforpligtigelsen og ydelser bestilt af medlemmet.
9. Klubbens medlemmer har ingen krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af
nogen art.
10. Udøvelse af alle aktiviteter i klubben sker på eget ansvar og risiko.

SANKTIONER
§4. Et medlem kan udelukkes midlertidigt (Karantæne) eller permanent (Eksklusion) hvis
vedkommende handler til skade for foreningen eller hvis et medlem ikke opfylder sine
medlemsforpligtigelser.
A. Bestyrelsen skal give medlemmet en skriftlig advarsel med dokumentation for de overtrædelser
medlemmet anklages for. Medlemmet bekræfter ved sin underskrift at anklagen er modtaget og
forstået.
B. Bestyrelsen indkalder medlemmet til et møde hvor medlemmet har ret til at medbringe en
besidder.
Der udarbejdes et kort referat af mødet som underskrives af formand og anklaget medlem.
C. Bestyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt medlemmet skal idømmes karantæne, og i så fald
varigheden af denne, eller om medlemmet skal ekskluderes med omgående virkning.
D. Medlemmet har mulighed for at fremlægge sin sag på den førstkommende
generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling i Vejby BK, hvor en eventuel afstemning
afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afgørelsen kan af både medlem og bestyrelse ankes til
DDBU’s forretningsudvalg.
Hovedbestyrelsen for VIF og DDBU underrettes omgående om udelukkelser og eksklusioner.
Bestyrelsen afgør om en eventuel anke har opsættende virkning.
ÆRESMEDLEMMER
§5. Som æresmedlem af VBK kan klubbens bestyrelse med VIF’s hovedbestyrelses
godkendelse udnævne personer som i særlig grad har gjort sig fortjent til denne
hædersbevisning. Udnævnelsen skal som minimum være truffet enstemmigt i VBK’s
bestyrelse. Æresmedlemmet modtager et diplom som ophænges i klubbens lokaler. Et
æresmedlem er kontingentfri i VBK og VIF.
UDMELDELSE
§6, Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel til udgangen af
en kontingentperiode.
I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende
med klubben afvikles. (DIF)
Eksisterer der et økonomisk mellemværende i form af gebyr for licens, turneringsdeltagelse
eller kontingent, er det klubbens pligt at oplyse DDBU om dette forhold. Dette skal
gøres senest 30 dage efter udelukkelsen. Medlemmet kan efterfølgende ikke opnå
spilletilladelse (licens) i en anden klub under DDBU før det økonomiske mellemværende er
afviklet. Så snart det økonomiske mellemværende er afviklet er det klubbens pligt omgående
at informere DDBU. (DDBU)
KLUBBENS LEDELSE
§7. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen
kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Der
udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne som lægges på klubbens hjemmeside.

Stk. 1
Bestyrelsen består af: Formand – Næstformand – Kasserer – Turneringsleder –
1 Bestyrelsesmedlem og 1 Suppleant.
De i § 7.1 nævnte vælges på den årlige generalforsamling således:
På lige årstal: Formand og Bestyrelsesmedlem.
På ulige årstal: Næstformand – Kasserer – Turneringsleder og 1 suppleant.
Valgbar er et hvert myndigt medlem.
Ved kampvalg til bestyrelsen afholdes altid skriftlig afstemning.
§8
Såfremt formand og kasserer afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv.
1. Konstituerede medlemmer skal på valg ved førstkommende generalforsamling.
2. Klubben tegnes af formanden og kassereren.
3. Bestyrelsen kan meddele prokura
4. Klubbens regnskabsår er 1. maj til 30. april.
GENERALFORSAMLING
§9. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance.
Gyldigt nøglekort fremvises ved indgang til mødelokalet. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde. Der kan ikke afgives stemmer med fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal finde sted med 1 måneds varsel via mail til klubbens
medlemmer og ved opslag på hjemmeside og klublokale.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Er der indkommet forslag fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det
reviderede regnskab og budget sådan at dette er medlemmerne i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. (DIF)
Skriftlig afstemning skal finde sted når ønske herom fremsættes.
1. På generalforsamlingen afgøres sagerne med almindeligt stemmeflertal.
2. Ændring af vedtægter kan kun ske hvis mindst 2/3 af billardklubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Ved manglende tilslutning indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling der derefter er beslutningsdygtig med almindeligt stemmeflertal.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent – referat udarbejdes på basis af digital optagelse
Bestyrelsens beretninger:
Formand
Turneringslederen
Fremlæggelse af det reviderede regnskab/budget til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
Mødet ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen
(VBK) (DIF)
Ønskes andre punkter udover de ovenfor anførte behandlet på generalforsamlingen skal disse
fremgå af mødeindkaldelsen. (DIF)
En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter ønske herom, med en angivelse af det/de emne(r) som ønskes behandlet.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 til 8 uger efter begæringens
modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.v. gælder de
samme bestemmelser, som for den ordinære generalforsamling. (DIF) (VBK)

ANDRE MØDER
§10. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder i august og januar.
OPLØSNING
§11. Eventuelle forslag om klubbens opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 7 dages mellemrum. Opløsning kan kun finde sted såfremt der på
1. generalforsamling er ¾ majoritet derfor (af 2/3 af samtlige medlemmer). Ved 2,
generalforsamling kræves dog kun ¾ majoritet af de fremmødte medlemmer.
Afstemningerne skal foregå skriftligt.

