Vedtægter for Sydjysk Bowlingteam 2016
Stiftet d. 26-2-96. Ændret d. 30-1-2003, d. 19-1-2004, 1-2-2010, 8-2-2016
§ 1. Klubbens navn og hjemsted
1. Klubbens navn er Sydjysk Bowlingteam.
2. Hjemsted for klubben er Brørup Bowlingcenter, Brørup
3. Klubadressen er Co/Brørup Bowlingcenter
§ 2. Klubbens formål.
1. At samle interesse om bowlingsporten, og gennem denne at opnå et
fællesskab og et godt kammeratskab med andre.
2. At deltage i de af JBU og DBwF arrangerede holdturneringer og
stævner.
§ 3. Organisationens tilhørsforhold.
1. Klubben er tilsluttet Jysk Bowling Union, Dansk Bowling Forbund og
derigennem Danmarks Idrætsforbund.
2. Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse
med love og bestemmelser i de hovedorganisationer, klubben er tilsluttet.
§ 4. Medlemskab af klubben.
1. Alle fra puslinge og opefter kan søge optagelse i Sydjysk Bowlingteam. Dog
kan personer, som står i restance til en anden klub ikke optages.
2. Nye medlemmer, der ønsker optagelse i klubben forelægges bestyrelsen,
3. Udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt, ifølge JBU’s regler.
4. Ved udmeldelse skal medlemmet være gældfri til klubben.
5. Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske
forpligtelser overfor klubben, JBU og DBwF.
6. Bestyrelsen kan, med ansvar overfor generalforsamlingen, udnævne
ÆRESMEDLEMMER, som dermed resten af deres klub tid er kontingentfri, men
kan deltage i klubbens aktiviteter på lige fod med de øvrige medlemmer.
Dog skal de betale kampgebyr, såfremt de tilsiges at spille turneringskamp.
§ 5. Spilledragt.
1. Ved enhver deltagelse i JBU’s og DBwF’s turneringer, samt de af unionens
godkendte stævner, skal der spilles i den for klubben godkendte klubdragt.
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§ 6. Kontingent.
1. Ved optagelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr.
a. Seniorer kr. 100,00
b. Ungdom kr. 50,00
c. Seniorbowlere/passivt medlemsskab: 50,-kr.
2. Medlemmer betaler et månedligt kontingent, samt baneleje.
3. Beløbet skal betales den første træningsaften i måneden. Ved betaling
senere end den 2. træningsaften, tillægges et rykkergebyr på kr. 25,00.
4. Der muligt, midlertidigt at blive passivt medlem, hvis man er lovlig forhindret
på grund af længerevarende sygdom, eller af arbejdsmæssige årsager.
Passivt medlemskab er kun muligt efter en nærmere aftale med bestyrelsen.
5. Passive medlemmer betaler kontingent forud for hvert halvår.
6. Indmeldelsesgebyr, kontingenter og spillerafgifter fastsættes hvert år på
generalforsamlingen.
7. 1 måneds restance medfører inddragelse af licenskort, samt stop for alle
aktiviteter, indtil restance er betalt.
8. Evt. kontingent restance skal af hensyn til regnskabsårets afslutning være
indfriet senest d. 31/12 på gældende år.
9. Støttekontingent er 10,00 kr. pr. måned.
§ 7. Regnskab.
1. Klubbens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres hvert år af en
regnskabskyndig revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling.
Regnskab og budget forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
§ 8. Generalforsamling.
1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. marts.
Alle medlemmer har adgang. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.
3. Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel med
dagsordenen lagt på hvert bord i Bowlinghallen.
4. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde:
a. Valg af dirigent.
b. Formandsberetning.
c. Seniorleders beretning
d. Ungdomsleders beretning.
e. Regnskab og budget.
f. Fastsættelse af kontingent.
g. Indkomne forslag.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og en regnskabskyndig
revisor.
i. Eventuelt, herunder ajourføring af klubbens bestemmelser.
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5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest 7 dage inden denne afholdes.
6. Lovændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.
7. Andre afgørelser afgøres ved almindelig stemmeflertal.
8. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis bestyrelsen, eller 1/3 af
klubbens medlemmer ønsker det, med fremsat motiveret dagsorden. Kun
punkter på denne dagsorden kan behandles på den ekstraordinære
generalforsamling.
§ 9. Klubbens bestyrelse.
1. Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.
2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, seniorleder,
ungdomsleder, kasserer, sekretær og et ungdomsmedlem.
3. Bestyrelsen vælges blandt klubbens medlemmer.
I lige år vælges formand, seniorleder og sekretær
I ulige år vælges næstformand, kasserer og ungdomsleder
Hvert år vælges 2 suppleanter, en ungdomsrepræsentant og en revisor

§ 10. Klubbens opløsning.
1. Klubben kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds
mellemrum går ind for dette.
2. Opløses klubben, realiseres klubbens værdier, og det indkomne beløb tilgår
ungdomsbowlingen i regionen.
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Bestemmelser
Bestyrelsens arbejde:
1. Formandens arbejde består i at lede klubbens organisation, holde
bestyrelsen orienteret, og få denne til at samarbejde på bedste måde, samt
søge kendskab til alt, der kan have interesse for klubbens medlemmer.
2. Næstformandens opgave er generelt at deltage i klubbens arbejde, samt
træde i formandens sted under fravær.
3. Seniorlederens arbejde består i, sammen med spillerudvalget, at lede og
organisere den ugentlige træning, fordele baner, udtage klubhold, samt
føre statistik over kampresultater.
4. Ungdomslederen forestår alle aktiviteter for ungdomsafdelingen, såsom
træning, kampafvikling, holdsætning, deltagelse i mesterskaber med videre,
bistået af det på tiden valgte ungdomsmedlem i bestyrelsen.
5. Ungdomsmedlemmets opgaver er at assistere ungdomslederen, samt
deltage i alment bestyrelsesarbejde.
6. Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger, samt inddrivelse af kontingent.
Kassereren skal til enhver tid kunne oplyse bestyrelsen om klubbens økonomi.

2: Tilskud:
Seniorspillere:
Jysk Turnering – Landspokal – JM – DM – samt Old Boys/-Girls:
Spillerne betaler selv 25kr pr serie, resten godtgøres mod kvittering.
Ungdomsspillere:
Ungdom kan få tilskud til ”løse” stævner ( f.eks. Ranking – Sams –
Ungdomscup).
Egenbetaling udgør 12,50kr pr serie

