Vedtægter for Christiansfeld Billard Klub
§ 1. Navn
Klubbens navn er – Christiansfeld Billard Klub – med hjemsted i Christiansfeld i Kolding kommune.
§ 2. Formål
Klubbens formål er at samle lokale Seniorer/Førtidspensionister omkring Billard-spillet og samtidigt
styrke socialt samvær i kendte og trygge omgivelser og uden videre relationer til eksterne
konkurrencebetonet arrangementer.
§ 3. Medlemsforhold
Stk. 1
Som medlem kan optages alle Seniorer/Førtidspensionister som er fyldt 50 år – som har interesse
for Billardspillet og socialt samvær og som samtidig vedkender sig klubbens vedtægter og
regelsæt – der er obligatorisk medlemskab for deltagelse i klubbens arrangementer.
Stk. 2
Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.
Stk. 3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves en gang om året.
Stk. 4
Eksklusion kan ske, såfremt bestyrelsen finder anledning hertil – dette kunne bl.a. være at et
medlem er i kontingent-restance med mere end 1 måned.
Er et medlem ekskluderet af klubben, kan medlemmet anke afgørelsen på førstkommende
generalforsamling.
§ 4. Location
Billardklubben har hjemsted i Seniorhuset – Skolevej 10 – 6070 Christiansfeld.
§ 5. Bestyrelse
Billardklubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære
generalforsamling – genvalg kan finde sted.
Ved klubbens stiftelse vælges 5 medlemmer – efterfølgende vælges i lige år 2 medlemmer og i
ulige år 3 medlemmer – første gang ved lodtrækning – formand og kasserer kan ikke afgå
samtidig.
Der vælges hvert år for 1 år ad gangen 1 suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der kan ikke ydes honorar til bestyrelsen.
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§ 6. Revision
Klubbens revision udføres af 1 revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Revisoren er valgt for 1 år ad gangen.
§ 7. Økonomi/Regnskab
Klubben søger ved ansøgninger at tilføre økonomiske midler fra det offentlige eller fonde.
Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.
§ 8. Generalforsamling
Stk. 1
Hvert år i august/september måned afholdes ordinær generalforsamling.
Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annonce i lokal avis eller såfremt
bestyrelsen vælger at meddele skriftlig indkaldelse til medlemmerne ligeledes med 14 dages
varsel.
Stk. 2
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af ansvarlig for referat
Valg af stemmetællere
Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Fastlæggelse af det årlige kontingent
Klubbens fremtidsplaner
Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse
9. Valg af bestyrelse
a. I lige år afgår – 2 medlemmer
b. I ulige år afgår – 3 medlemmer
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen
11. Valg af 1 revisor for 1 år ad gangen
12. Valg af 1 suppleant til revisor for 1 år ad gangen
13. Eventuelt
Stk. 3
Stemmeret har hvert medlem med en stemme - der kan stemmes ved max 1 gyldig fuldmagt.
Stk. 4
Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte
medlemmer, bortset fra bestemmelserne i § 9, § 12 og § 14.
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§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis ½ del af medlemmerne eller 3 af
bestyrelsens medlemmer ønsker det. Indvarsling skal ske med samme frist som ved ordinær
generalforsamling, men indvarsling skal dog ske skriftlig/mail til medlemmerne.
§ 10. Hæftelse
Bestyrelsen eller medlemmerne hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen indgåede forpligtelser.
§ 11. Tegning
Forpligtelse af klubben sker ved 2 underskrifter af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være
formanden. Der kan på særlige områder meddeles prokura.
§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen, hvis de er fremgået som et
dagsordenpunkt på indkaldelsen. Der kræves at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer
for at vedtægtsændringen er vedtaget.
§ 13. Ikrafttrædelse
Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse på den stiftende generalforsamling den 19/9-2017
§ 14. Ophævelse
Klubben kan ophæves ved beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
For ophævelse skal på 1. generalforsamling mindst 2/3 del stemme for ophævelsen og på 2.
generalforsamling kræves at ½ delen af de fremmødte stemmer for ophævelsen. Hvis der ved
ophævelsen er overskydende midler til rådighed udloddes disse til socialt frivilligt arbejde i
Christiansfeld eller omegn.

__________________
Formand

__________________
Næstformand

__________________
Sekretær

__________________

___________________
Kasserer

Disse vedtægter godkendt ved stiftelsen 19. september 2017
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