Aalborg Billardklub af 1931
VEDTÆGTER
§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober
1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.
§ 2 Formål
Det er klubbens formål inden for rammerne af Dansk Idræts Forbunds og Den Danske Billard Unions
vedtægter, reglementer og amatørbestemmelser at skabe interesse for, samt at højne standarden indenfor
billardsporten. At tilstræbe, at så mange medlemmer som muligt skal have mulighed for at deltage i så
mange turneringer som muligt. At, afholde aftenunderholdninger o.l., for at skaffe medlemmerne et fornøjeligt kammeratligt og socialt samvær.
§ 3 Medlemskab af organisationer
Klubben er medlem af Den Danske Billard Union (DDBU), Dansk Idræts Forbund (DIF) og Samvirkende
Idræts Foreninger i Aalborg (SIFA).
§ 4 Optagelse
Som medlem kan optages enhver, der efter bestyrelsens opfattelse opfylder DIF’s og DDBU’s amatørbestemmelser. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke af forældre/værge. Indmeldelse i
klubben skal ske skriftligt. Der skal altid være ophængt et eksemplar af klubbens vedtægter og reglementer i klubbens lokaler.
Eventuel nægtelse af optagelse skal meddeles vedkommende inden 1 måned efter førstkommende bestyrelsesmøde. hvis ansøgning om optagelse nægtes, er ansøgeren berettiget til skriftligt at indbringe spørgsmålet til endelig afgørelse på først kommende generalforsamling. Kun medlemmer har adgang til klubbens lokaler.
§ 5 Kontingent og startpenge

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kontingentet
opkræves automatisk af medlemssystemet efter udløb af forrige betalingsperiode. Medlemssystemet udsender en advisering inden opkrævning og det påhviler medlemmet at, enten betale kontingentet rettidigt eller, jf. reglerne i §6, at meddele klubben skriftligt, at man
ønsker at melde sig ud af klubben. Ved overskreden forfaldsdato kan bestyrelsen pålægge
rykkergebyr. Tilmeldingsgebyrer til individuelle turneringer betales altid af medlemmet
selv og evt. manglende betaling hertil er klubben uvedkommende. Klubbens bestyrelse
kan løbende vælge at efterbetale tilmeldingsgebyrer, hvis klubbens økonomi tillader det.
§ 6 Udmeldelse - eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel, samt at det pågældende medlems økonomiske forpligtigelser over for klubben er i orden frem til den dato, hvor fra udmeldelsen har virkning. Udmeldelse midt i en kontingentperiode berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent. For restancer og anden gæld til ABK31 ud over 1 måned bliver vedkommende ekskluderet, og
kan kun genoptages mod at betale restancen samt nyt kontingent.
Restanceramte medlemmer har ingen adgang til klubbens faciliteter og kan ikke deltage i stævner og turneringer - såvel interne som eksterne.
Bestyrelsen kan, når den skønner at særlige forhold giver anledning hertil, ekskludere et medlem efter at
denne har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eksklusionen skal ske ved skriftlig henvendelse til det
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pågældende medlem. Et medlem, der er ekskluderet, kan kræve spørgsmålet om sin eksklusion afgjort på
den førstkommende generalforsamling, hvortil han har adgang med ret til at fremføre sit forsvar. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og meddeles den ekskluderede
senest 3 dage før generalforsamlingen finder sted.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Et
medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages ved en ny generalforsamlingsbeslutning; hertil kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte for genoptagelse.
§ 7 Medlemspligter
Klubbens medlemmer forpligter sig til, til enhver tid, at overholde klubbens vedtægter og reglementer,
samt DDBU’s og DIF’s forskrifter og bestemmelser. I modsat fald vil forholdet medføre karantæne, og
ved grov tilsidesættelse eller gentagelsestilfælde eksklusion.
§ 8 Bestyrelsen
ABK31s bestyrelse består af 3 personer: Formand, Næstformand og kasserer.
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. På lige år vælges
formand og næstformand. På ulige år vælges kassereren. Hvert år vælges endvidere en bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig
måde vedtagne beslutninger og i henhold her til foretagne handlinger forpligter klubben.
Foreningen tegnes af formanden, ved økonomiske dispositioner af formand og kasserer. I alle sager af
større økonomiske karakterer tegnes klubben af den samlede bestyrelse. Næstformanden og turneringsleder(e) udgør turneringsudvalget. Turneringsleder(e) vælges blandt kandidater af bestyrelsen umiddelbart
efter generalforsamlingen og refererer til næstformanden.
Her udover kan bestyrelsen til enhver tid nedsætte udvalg den skønner nødvendige.
§ 9 Bestyrelsesmøder
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til
stede, heriblandt formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens handlinger, såvel som generalforsamlinger og andre vigtige møder føres der protokol til
godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 10 Regnskab
Kassereren opkræver kontingent samt fører regnskab over klubbens økonomiske midler. Klubbens regnskabsår er fra den 01.01. til den 31.12. Til revisorerne skal bestyrelsen inden den 15.02. afgive driftsregnskab for det foregående år, samt status pr. 31.12. Klubbens regnskab, status og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegninger.
§ 11 Revision
Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges en intern revisor. Klubben har der foruden 1 ekstern
revisor. Driftsregnskabet, status og budget forsynes med påtegning. Klubbens revisorer har til enhver tid
ret til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 12 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
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Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af Maj måned (dog før
DDBU’s årsmøde), med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent; prøvelse af mandater
2. Valg af mødesekretær
3. Formandens beretning
4. Turneringslederens / ledernes beretning(er)
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg til tillidsposter i flg. § 8 og § 11
8. Eventuelt
§ 13 Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved opslag i klubbens lokaler med mindst 21 dages varsel.
§ 14 Forslag til generalforsamlingen
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden, så de er ham i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag der forelægges generalforsamlingen, afgøres ved
simpelt stemmeflertal; undtaget herfra er vedtægtsændringer, der kræver 2/3 af de fremmødte for forslagets vedtagelse, samt deltagelse af mindst 1/3 af de aktive (stemmeberettigede) medlemmer.
§ 15 Generalforsamlingens ledelse
Ved håndsoprækning vælger generalforsamlingen sin dirigent, som ikke må være et medlem af bestyrelsen, til at lede mødet. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til §
13, og leder mødet efter § 12.
Ved afstemninger bestemmes afstemningsmåden af dirigenten; Dog skal afstemninger foregå skriftligt på
begæring af et stemmeberettiget medlem. Undtaget herfra er afgørelser om eksklusioner, der altid skal
foregå skriftligt.
Stemmeret har alle aktive medlemmer og æresmedlemmer, såfremt de er fyldt 18 år og har været medlem
af klubben i de nærmest foregående to måneder. Der kan kun stemmes ved personlig tilstedeværelse. Ved
skriftlig tilkendegivelse kan et medlem opstille til tillidsposter uden at være til stede. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny frembringes på samme generalforsamling.
§ 16 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en sådan, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer anmoder herom.
Anmodningen skal indeholde dagsorden med bilag til de enkelte punkter og mødeindkalderne forpligter
sig til at være til stede på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter
anmodningen er fremsat over for bestyrelsen, og indkaldes med mindst 21 dages varsel.
På den ekstraordinære generalforsamling kan forslag til vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de
fremmødte stemmeberettigede.
§ 17 Medlemsmøder
Bestyrelsen kan, når den skønner det nødvendigt, indkalde til et medlemsmøde.
§ 18 Æresmedlemmer
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af ABK31, der skal godkendes på næstkommende generalforsamling. Status af æresmedlem er livsvarigt, og medfører kontingentfrihed.
§ 19 Medlemsrettigheder
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Den, som har mistet sine medlemsrettigheder, kan efter ansøgning til klubbens bestyrelse generhverve
disse, når de i § 4, 5 og 6 nævnte forpligtigelser er overholdt. Medlemmet skal skriftligt ansøge bestyrelsen om genoptagelse, dog tidligst efter den af bestyrelsen vedtagne karantæne er udløbet. Et medlem, der
to gange har mistet sine medlemsrettigheder, kan ikke generhverve disse.
§ 20 Klager
Medlemmer, der mener at have grund til at klage, skal indgive klagen skriftligt til bestyrelsen.
§ 21 Opløsning
Klubben kan ikke opløses så længe blot 15 aktive medlemmer ønsker den opretholdt. Ved beslutning om
klubbens opløsning indkaldes medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, med klubbens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Evt. midler tilfalder ved opløsning DDBU der forpligter sig til
fremme af billardsporten i Aalborg by.
§ 22 Uforudset
Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i denne vedtægt, er klubbens bestyrelse berettiget til at handle efter bedste skøn.

Revideret efter ordinær generalforsamling 2015

