Vedtægter for BK Hook
§1

Klubbens navn er Bowling Klubben Hook Rødovre, stiftet den 3. Juni 1966.

§2

Klubbens formål er at dyrke bowlingsporten i overensstemmelse med KBU/DBwf og FIO's
regler, love og vedtægter.

§3

Klubbens hjemsted er World Cup Hallen, Rødovre Centrum.
Klubbens postadresse er formandens adresse.

§4

Klubben er tilsluttet Københavns Bowling Union, kreds 13 Rødovre, Dansk Bowling
Forbund og Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre (F.I.R.). Den selvejende
institution (DSI) World Cup Hallen.

§5

Klubbens medlemstal fastsættes af bestyrelsen. Ethvert medlem af B.K. Hook Rødovre skal
have licens under Dansk Bowling Forbund senest 3 måneder efter indmeldelse.

§5b

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr til klubben, svarende til dækning af
prøvelicens.

§6

Kontigentet, der fastsættes på generalforsamlingen, betales månedsvis forud, senest 2.
træningsaften i måneden. Bestyrelsen er berettiget til at slette et medlem der er i restance med
2 måneders kontingent.
Skriftlig meddelelse skal gives medlemmet.

§7

Opsigelse af medlemskab, skal ske skriftligt med 3 måneders varsel, til klubbens formand
eller kasserer senest sidste hverdag i måneden.
Restance kontigent & udlæg for licens til DBwF/KBU & Den Frie Bowling Union, skal
betales inden udmeldelsen kan accepteres.

§8

Et medlem, der har optrådt usømmeligt eller vist usportslig optræden til skade for klubben og
dens medlemmer, kan af bestyrelsen, med omgående virkning, ekskluderes eller idømmes
karantæne. Nydelse af tobak, øl og spiritus ved banerne er forbudt under træning i klubregi.

§9

Bestyrelsen, der er ulønnet, består af formand, næstformand, kasserer, sekretær,
ungdomsleder, spilleudvalgsformand for damer, spilleudvalgsformand for herrer samt
bestyrelsessuppleant. Bestyrelsessuppleanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøder.

§9a

Formand, sektetær og spilleudvalgsformand for damer er på valg lige årstal. Næstformand,
kasserer, ungdomsleder og spilleudvalgsformand for herrer er på valg ulige årstal.
Bestyrelsessuppleant er på valg hvert år.
Spilleudvalgsformændene kan hver vælge 2 medlemmer til spilleudvalg.

§9b

Stemmeret til valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer og ungdomsleder, har
samtlige senior-klubmedlemmer samt ungdoms- medlemmer der spiller på seniorhold og
ungdomsafdelingens spille- udvalg.
Stemmeret til valg af spilleudvalgsformand for damer har kun de af klubbens medlemmer,
der har meldt sig til at deltage på klubbens damehold. Stemmeret til spilleudvalgsformand
for herre har kun de af klubbens medlemmer som har meldt sig til at deltage på herrehold
Ungdomsudvalget har adgang og stemmeret til generalforsamlingen.
Klubbens ungdomsafdeling har indstillingsret til Kandidat til ungdoms-lederposten.
Alle medlemmer er valgbare til samtlige poster.
Alle valg afgøres ved simpel flertal.

§10

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, når det skønnes påkrævet.

§11

Over bestyrelses og medlemsmøder føres en protokol.

§12

Kassereren fører medlemsbog samt kassebog. Øvrige midler indsættes i bank eller
sparekasse.

§13

Klubben tegnes af kasserer samt formand, hver for sig.

§14

Regnskabsåret følger kalenderåret. Ved nyvalg til kassererposten aflægger afgående
kasserer revideret regnskab frem til generalforsamlingen.

§15

Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til
afholdelse i marts måned.
Klubbens regnskab & budget fremsendes med indkaldelsen til general Forsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Kun
generalforsamlingen kan ændre og give love.
Dagsorden skal være som følger:
1. Mandaternes prøvelse
2. Valg af dirigent
3. Protokol fra sidste generalforsamling
4. Bestyrelsens beretninger
5. Regnskab og budget
6. Indkomne forslag ( herunder fastsættelse af kontingent )
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 6 dage inden
generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelse i henhold til lovene ( § 9 )
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år
9. Valg af redaktør til klubbladet
10. Eventuelt

§16

Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflertal. Afstemninger kan,
såfremt blot `et medlem ønsker det, kræves foretaget skriftligt ( hemmeligt ).

§17

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 75% af
medlemmerne skriftligt begærer og motiverer det.

Indkaldelsesfristen er 8 dage.
§18

Optagelse af et nyt medlem skal godkendes af den samlede bestyrelse.
Ved optagelse af medlemmer under 18 år skal godkendelsen foretages af
ungdomsspilleudvalget.

§19

I forbindelse med den tredje træningsaften i måneden afholdes medlemsmøde fra kl. 22,00
til 23,00.

§20

Klubmesterskab afholdes efter regler fastsat af bestyrelsen.
Der kåres klubmester for kvinder og for mænd samt i de ungdomsrækker
ungdomsspilleudvalget fastsætter.

§20b

Årets kammerat vælges blandt samtlige seniormedlemmer ved afstemning. Pokal
overrækkes ultimo december (ved nytårsstævne).
Ungdom kammerat vælgers efter ovenstående.

§21

Klubben kan kun opløses, når mindst 9/10 af medlemmerne stemmer derfor. Dens midler vil
da blive anvendt i velgørende øjemed.

Revideret på generalforsamlingen 12-03-2002.

