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Vedtægter for Valby Badminton Club 

 

§ 1. Navn, formål og hjemsted 

Klubbens navn er Valby Badminton Club (VBC), og dens formål er at fremme bad-

mintonsporten. Klubben er en almindelig forening med hjemsted på Skellet 30, 2500 

Valby. 

 

§ 2. Indordning i forbund 

Klubben er medlem af: Badminton København, Badminton Danmark, Danmarks 

Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og er under-

lagt disses love og bestemmelser.  

  

§ 3. Medlemmerne 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret efter godkendelse 

fra spillerudvalget. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis særlige grunde taler her-

for. 

Stk. 2. Medlemmerne er enten aktive eller passive. Ved aktive medlemmer forstås 

sådanne, der betaler kontingent og herved har ret til at spille badminton i klubben. 

Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at spille badmin-

ton i klubben mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben.  

 

§ 4. Eksklusion 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold – herunder usportslig 

optræden – taler herfor. Vedkommende kan dog forlange sin eksklusion behandlet 

på førstkommende generalforsamling og er berettiget til selv at være til stede under 

forhandlingen uden stemmeret, men dog med ret til at tale sin sag. 

 

§ 5. Banelejere 

Banelejere er spillere, som lejer baner, men ikke betaler kontingent. Banelejere er 

ikke at anse for medlemmer. 

  



 
 

Side 2 af 5 
 

§ 6. Kontingent, baneleje og indskud 

Bestyrelsen fastsætter for den kommende sæson kontingent, baneleje, indskud, be-

talingsmåde samt forfaldstidspunkt. 

 

§ 7. Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Indsigelse mod 

generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne tager deres 

begyndelse. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i klublokale og på klubbens 

hjemmeside med tre ugers varsel og med angivelse af dagsorden. 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 

i hænde senest 10 dage før den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsæn-

dringer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 1. marts det pågældende år.  

Stk. 5. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde føl-

gende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for kommende sæson til 

godkendelse  

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Eventuelt 

Stk. 6. Mindst 3 dage før den ordinære generalforsamling afholdes, skal revideret 

regnskab være tilgængeligt ved opslag i klublokale til medlemmernes gennemsyn. 

Stk.7. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder 

anledning hertil.  

Stk. 8. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, 

når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motive-

ret krav herom. Bestyrelsen skal i så fald sørge for, at indkaldelse udsendes inden 6 

dage fra modtagelsen af kravet og med angivelse af dagsorden. 



 
 

Side 3 af 5 
 

 

§ 8. Afstemningsregler på generalforsamlingen 

Stk. 1. Stemmeret på en generalforsamling har alle aktive medlemmer med indivi-

duelle medlemskaber under spillerudvalget samt passive medlemmer. For medlem-

mer under 16 år udøves stemmeretten via en forælder.  

Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, bortset fra de i stk. 4 og 5 

nævnte tilfælde, ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forman-

dens stemme afgørende. 

Stk. 4.  Vedtagelse af ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at ¾ af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

Stk. 5. Beslutninger om klubbens opløsning samt køb og salg af fast ejendom kan 

kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Sådanne beslutninger kræver, at 

2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Hvis der ikke mø-

der et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny general-

forsamling, hvor beslutningerne da kan træffes af ¾ af de fremmødte stemmeberet-

tigede medlemmer. Hvis bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det, skal 

afstemningen foregå skriftligt. 

 

§ 9. Valg til bestyrelsen 

Stk. 1. Til at lede klubben vælger generalforsamlingen en bestyrelse på minimum 5 

medlemmer. Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. 

I ulige år vælges som minimum: 

- Formand for VBC 

- Formand for ungdomsudvalget 

- Ansvarlig for baneudlejning 

I lige år vælges som minimum: 

- Kasserer 

- Formand for spillerudvalget 

Stk. 2. Personer med tilknytning til klubben kan vælges til bestyrelsen. 

Stk. 3. Samtlige valg skal foregå skriftligt, hvis der bliver opstillet flere kandidater, 

end der skal vælges. 
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Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen kan maksimalt bestride to af de i stk. 1 nævnte 

poster. Formand og kasserer må ikke være en og samme person. 

 

§ 10. Bestyrelsens virke 

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter klubbens ud-

valg. 

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at føre beslutningsreferat fra sine møder, der afhol-

des så ofte, formanden finder det nødvendigt. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes 

indenfor 3 uger, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle 

beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er for-

mandens stemme afgørende. 

 

§ 11. Tegningsret 

Stk. 1. Klubben tegnes af formanden. Ved indgåelse af retshandler for beløb på over 

5.000 kr. tegnes klubben dog af formanden i forening med et andet bestyrelsesmed-

lem.  I formandens fravær tegnes klubben af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved 

dispositioner over fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrifter. 

Stk. 2. Klubbens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt over for tredje-

mand. 

 

§ 12. Klubbens lokaler og hal 

Klubben ejer ejendommen Skellet 30. Bestyrelsen udpeger en ejendomsadministra-

tion. 

  

§ 13. Regnskab og revision 

Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2. Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter og er ansvar-

lig for klubbens ind- og udbetalinger i overensstemmelse med bestyrelsens beslut-

ninger herom. Formanden har læseadgang til klubbens bankkonto.  
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Stk. 3. Klubbens regnskab skal revideres af ekstern revisor efter regnskabsårets slut-

ning og inden generalforsamlingen. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen inden 

generalforsamlingen. 

 

§ 14. Klubbens opløsning 

I tilfælde af klubbens opløsning stilles klubbens ejendele og aktiver, hvorom ikke 

særlige bestemmelser allerede er truffet, til Badminton Danmarks disposition. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 1938. 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 18. april 1943, 23. april 1944, 25. 

april 1958, 16.maj 1956, 23. september 1967, 25. maj 1976, 17. maj 1982, 28. sep-

tember 1987, 18. maj 1988, 6. juni 1990, 6. juni 1991, 10. juni 1992, 27. april 1993, 

19. april 1995, 28. april 1998, 26. marts 2004, 22. april 2015 og 25. juni 2017. 

 

Bestyrelsen 


