
Vedtægt For: Silkeborg Bowling Team. 
Stiftet den 28.februar 2012.

§1 Klubbens navn er Silkeborg Bowling Team og er hjemmehørende i Silkeborg

§2 Klubbens formål er at samle bowlinginteresserede i Silkeborg. 
Silkeborg Bowling Team er en klub for såvel øvede og professionelle bowling udøvere som 
for interesserede på hyggebasis. 

§3 Stk. 1 Klubben er tilsluttet Jydsk Bowling Union, Danmarks Bowling Forbund og derigennem 
Danmarks Idræts Forbund.

Stk. 2 Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og 
bestemmelser, i de organisationer klubben er tilsluttet.

§4 Stk. 1 Klubben optager aktive medlemmer. Bestyrelsen afgør, om ansøgerens forhold tillader 
optagelse.

Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til en måneds udgang. Betalingsperioden er indeværende måned
+ 30 dage (1 måned). Der kan opkræves kontingent for ½ år ad gangen samt for deltagelse 
månedsvis. Ved forudbetaling refunderes det overskydende beløb ved udmeldelse. 

Stk. 3 Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske forpligtelser over
for klubben, JBU og DBwF.

§5 Ved enhver deltagelse i JBU's og DBwU's holdturneringer anvendes godkendt spillerdragt. 
Ved stævner og andet spilles jv. Unionens gældende regler og love. 

§6 Stk. 1 Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
For de medlemmer der overgår fra de 3 gamle bowling klubber skal der ikke ske indmeldelse 
på ny. 

Stk. 2 Mere end 1 måneds restance kan medføre inddragelse af licens og ingen adgang til træning.

§7 Stk. 1 Klubbens regnskabsår er 1/1 til 31/12.

Stk. 2 Regnskabet revideres af 2 revisorer, som er valgt på klubbens ordinære generalforsamling.

§8 Stk. 1 Generalforsamlingen har øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af februar måned.

Stk. 3 Indvarsling til generalforsamling sker skriftligt til hvert medlem senest 14 dage før afholdelse 
af generalforsamling. Mails og SMS betragtes som skriftlig indvarsling. 

Stk. 4 Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:



a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Udvalgenes beretninger
d. Godkendelse af Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent
e. Indkomne forslag
f. Valg af formand / Kasserer
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer
h. Valg af 2 suppleanter
i. Valg af 2 revisorer
j. Eventuelt

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Ændringer i, eller tillæg til, klubbens love kan kun vedtages af en på lovlig måde indkaldt 
generalforsamling. Og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for de fremsatte forslag. Øvrige 
beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal

Stk. 7 Der kan stemmes på generalforsamlingen ved afgivelse af skriftlig fuldmagt

Stk. 8 Skriftlig afstemning anvendes, når mindst 2 af de tilstedeværende kræver det.

Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af klubbens medlemmer 
indgiver en skriftlig, begrundet begæring derom til bestyrelsen.

Stk. 10 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelse af 
anmodning herom med motiveret dagsorden.

§9 Stk. 1 Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan i regnskabsåret anvende klubbens midler til klubbens anliggender, kun hvis 
der ikke stiftes gæld ud over det ordinære budget.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, kasserer, sekretær samt 2 
bestyrelsesmedlemmer. Det er muligt at indkalde ad.hoc deltagere. Suppleanterne deltager 
som udgangspunkt i bestyrelsesmøderne.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen jv. Vedtægterne §8 stk. 4

Stk. 4 Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem afgår i 
lige år. Kassere, samt bestyrelsesmedlem afgår i ulige år. For året 2012 vælges ny formand, 
kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Disse sidder i 2 år. Kasserer og 
bestyrelsesmedlem er på valg igen 2013 som overgang til de 2 årige perioden. 

Stk. 5. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

Stk. 6. Der vælges 2 revisorer

Stk. 7 Der skal minimum afholdes 3 medlemsmøder pr. år.

Stk. 8 Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening, i forbindelse 
med oprettelse af netbank og andre økonomiske tiltag. 

Stk. 9 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på klubbens generalforsamling



Stk. 10. Til løsning, af særlige opgaver, kan bestyrelsen nedsætte et udvalg. 

§10 Stk. 1 Seniorudvalget og ungdomsudvalget skal bestå af minimum 2 medlemmer hver.

Stk. 2 Udvalgene afholder spillermøder når udvalgene finder det nødvendigt, eller når en eller flere 
spillere ønsker det.

§11 Stk. 1 Til ophævelse af klubben og bestemmelse om anvendelse af klubbens midler ved ophævelse 
kræves, at beslutningen herom vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer, på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2 Ved kommende fusioner skal midlerne tilfalde ny klub.

Stk. 3 Ved ophævelse tilfalder klubbens aktiver almennyttige eller velgørende formål.

Klubbens vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 28. februar 2012

Formand:

Kasserer: 

Sekretær: 

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Vedtægterne er indsendt til Silkeborg Kommune – for godkendelse der, jv. Folkeoplysningslovens
bestemmelser for kommunale tilskud. 
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