VEDTÆGTER FOR BOWLINGKLUBBEN HAVKÆR

BOWLINGKLUBBEN
HAVKÆR

Stiftet januar 1998

§1
Foreningens navn er BOWLINGKLUBBEN HAVKÆR, hjemmehørende i
8381 Tilst, Århus Kommune.
§2
Ægtefæller og samlever til aktive medlemmer, kan deltage i festlige
arrangementer. Ligeledes kan aktive medlemmer, der er ophørt med
at spille, på grund af sygdom eller alder, deltage i festlige arrangementer. Prisen for disse ikke aktive medlemmer, fastsættes af bestyrelsen.
§3
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved omdeling af indkaldelse til alle medlemmer.
§4

VEDTÆGTER

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes
hvert år i januar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen).
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning (herunder budget).
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen og valg af suppleant.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.
§5
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§6
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når et flertal i bestyrelsen
ønsker det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring
derom. Forslaget, der ønskes behandlet, skal vedlægges begæringen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal uddeles, med
mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.

§8
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Der betales kontingent ved
Sæsonstart, for en sæson ad gangen, som enten er forår eller efterår.
Der betales samtidig for spilledage en sæson ad gangen.
§9
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære
generalforsamling for en 2-årig periode således:
- Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
- Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
- Suppleant og revisor vælges for et år ad gangen.

§ 10
Foreningens midler henstår på en bankkonto, som kassereren
administrerer.
§ 11

§7
Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
For vedtagelse af foreningens opløsning, kræves 2/3 af medlemmernes
stemmer. Opnås dette ikke, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvorefter opløsningen kan vedtages, ved almindelig
stemmeflerhed blandt de fremmødte.
Alle andre afgørelser (incl. vedtægtsændringer), træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Ved foreningens eventuelle ophør, vil formuen blive givet til et andet
formål, til gavn for pensionister i Tilst – efter en generalforsamlings
beslutning.
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