Kontingentbestemmelser og spillerettigheder (sæsonen 2022/2023)
Individuelle, aktive medlemskaber:







Ethvert aktivt medlem, der har betalt kontingent, skal tildeles et eller flere træningshold i
klubben ved indmeldelse.
Ethvert aktivt medlem, der har betalt kontingent, har ret til at benytte klubbens baner,
hvis de ikke anvendes til træning, baneleje, klubarrangementer eller er udlejet i anden
form.
o Aktive medlemmer må kun benytte banerne frit med andre medlemmer. Hvis man
ønsker at spille sammen med udefrakommende, skal man leje en bane eller
oprette et tillægsmedlemsskab (eks. familiemedlemsskab).
Ethvert aktivt medlem, der har betalt kontingent, har ret til at deltage på klubbens
turneringshold, hvis og kun hvis vedkommende udtages af den sportslige ledelse.
Ved udmeldelse er klubben ikke forpligtiget til at tilbagebetale kontingent. Bestyrelsen
kan dog konkret beslutte at tilbagebetale (dele af) kontingentet, hvis særlige grunde taler
herfor.
Kontingentsatser sæsonen 2022/2023:
Ungdomsspillere:
En træning om ugen
To gange træning om ugen
Tre gange træning

kr. 1.400
kr. 1.900
kr. 2.300

Seniorer:
1 gang træning om ugen
2 gange træning om ugen:

Stud.
kr. 1.600
kr. 2.000

Normal
kr. 2.000
kr. 2.600

Veteraner:
1.400 kr. + boldforbrug
NB! Ovenstående kontingentsatser betales som to halvårlige rater (ved sæson start
og til januar)
+60 formiddag
475 kr. halvårligt

Forældremedlemskab, søskendemedlemskab, vennemedlemskab og familiemedlemskab:










Forældremedlemskab: For forældre med børn, der betaler kontingent i VBC. Kan spille
med egne kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere) på ledige
baner. Der kan ikke deltages i klubbens træning og holdkamp.
Søskendemedlemskab: For søskende til børn, der betaler kontingent i VBC. Kan spille
med kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere) på ledige baner.
Der kan ikke deltages i ungdomstræning og holdkamp.
Vennemedlemskab: For venner til børn, der betaler kontingent i VBC. Kan spille med
kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere) på ledige baner. Der kan
ikke deltages i ungdomstræning og holdkamp.
Familiemedlemskab: For forældre og søskende til børn, der allerede betaler kontingent i
VBC. Kan spille med de kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere)
på ledige baner. Max én bane ad gangen.
For alle ovenstående medlemskaber gælder, at der ikke kan reserveres baner, og at
medlemskabet først kan blive aktuelt, når der er betalt kontingent for det pågældende
barn. Medlemskaberne udløber førstkommende 1. august. Ved indmeldelse/betaling
mellem 1. juni og 1. august løber medlemskabet dog indtil 1. august året efter (under
forudsætning af at det pågældende barn har betalt kontingent).
Kontingentsatser sæsonen 2022/2023:
Forældremedlemskab:
550 kr. pr. forælder
Søskendemedlemskab:
400 kr. pr. barn
Vennemedlemskab:
400 kr. pr. barn
Familiemedlemskab:
1.100 kr. pr. familie (ekskl. almindeligt kontingent
for de børn, der går til træning i VBC).

Passive medlemskaber:





Passive medlemmer er sådanne, der uden at have krav på at spille badminton i klubben
mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben.
Bestyrelsen ser gerne, at personer (som ikke i øvrigt er medlemmer eller banelejere) med
fast gang i klubben er passive medlemmer.
Passive medlemmer kan deltage i klubbens sociale arrangementer.
Kontingentsats sæsonen 2022/2023: 300 kr.

Baneleje:


Fast baneleje betales for en halv sæson, hvorefter man har fortrinsret til at forny
banelejen.





I løbet af sæsonen forbeholder klubben sig ret til at inddrage faste banetimer op til to
gange pr. halvsæson. Ved yderligere tilfælde skal alternative banetimer tilbydes, eller
banelejer ydes kompensation.
Banelejer har kun ret til at benytte lejet bane i angivne tidsrum (også selv om der ikke
kommer andre spillere efterfølgende). Hvis man spiller ud over det angivne tidsrum, vil
der blive opkrævet yderligere betaling.
For priser på baneleje henvises til www.valbybc.dk under ”Baneleje”.

”Åbningstider” og træningstider:







VBC-hallen er åben fra kl. 7:00 til 23:00 alle ugens syv dage. Som medlem er det som
udgangspunkt muligt at benytte hallen hele året, jf. nærmere om begrænsninger nedenfor.
VBC-hallen er åben på helligdage og i ferieperioder, hvis klubbens bestyrelse træffer
beslutning herom.
Faste mærkedage, f.eks. jule- og nytårsaften, kan klubbens bestyrelse vælge at lukke
hallen uden at yde kompensation til medlemmer og banelejere.
Banelejesæsonen varer fra 15. august til 15. juni. I perioden 15. juni til 15. august er
hallen åben for baneleje, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom.
Træningssæsonen begynder i august.
Træningssæsonens afslutning:
o For seniorer og +60 varer træningssæsonen minimum til 1. juni.
o For ungdomsspillere varer sæsonen minimum til 1. juni.
o For veteraner varer sæsonen til 15. juni.
o Information om sæsonafslutning udsendes i løbet af 2. halvår af sæsonen.
o Spillerafdelinger kan indgå særlig aftale med bestyrelsen, hvis træning i
sommerperioden ønskes.
o Aktive medlemmer kan benytte hallen uden for træningssæsonen under gældende
betingelser, hvis ikke bestyrelsen har varslet andet, f.eks. lukning af hallen pga.
renovering el. lign.
o I ferieperiode er klubben ikke forpligtet til at udbyde træning. Ferieperioder uden
træning: uge 7, palmesøndag-2. påskedag, Store Bededag, fredag efter og Kr.
Himmelfart, Grundlovsdag, 2. pinsedag, juli, uge 42, juleaftensdag-nytårsdag.

Andre punkter:



Rengøringsgebyr for sorte streger på banen: 750 kr.
Alle, der ikke er medlem eller ikke har tilknytning til klubben, – herunder banelejere –
har ikke ret til at benytte hverken baner eller klublokaler, medmindre der er tale om et
privat arrangement (v. leje heraf).
o Eneste undtagelse er fælles klubarrangementer, hvor tidligere medlemmer samt
kæreste, kone, familie m.m. er inviteret.

Bestyrelsen, juni 2022

