
Vedtægter for BBKL.  (Brønderslev Bowlingklub). 

Stiftet den 27. Nov. 1996.

§  1.  KLUBBENS NAVN.

1. Klubbens navn er BBKL. (Brønderslev Bowlingklub). 

2. Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev Kommune.

§  2.  FORMÅL. 

1. At samle bowlingudøvere.

2. At deltage i  DBwF arrangerede holdturneringer og stævner.

3. At deltage i øvrige stævner såvel i som udenfor klubbens regi.

4. At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer.

§  3.  ORGANISATION OG TILHØRSFORHOLD.

1. Klubben er tilsluttet Dansk Bowling Forbund, Vest og derigennem Danmarks 
Idrætsforbund. Klubben er endvidere tilsluttet idrætssamvirket Brønderslev.

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

§  4.  MEDLEMMER.

1. Klubben optager Herre/Dame og ungsenior spillere.

2. Enhver anmodning om optagelse i klubben skal forelægges bestyrelsen, som ved simpelt 
flertal afgør optagelsesanmodningen.

3. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter DBwF´s regler.

4. Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske 
forpligtelser overfor klubben og DBwF. Forsømmelser mod dette kan medføre 
karantæne eller udelukkelse af klubben. Beslutning herom skal træffes af en enig 
bestyrelse.

§  5.  SPILLEDRAGT.

1. Ved enhver deltagelse i  DBwF’s holdturneringer skal der spilles i den godkendte 
klubspilledragt med evt. klubsponsorers reklametryk.

2. Ved deltagelse i individuelle stævner og mesterskaber skal der spilles i den godkendte 
klubspilledragt med evt. klubsponsorers reklametryk og med evt. privatsponsorers 
reklametryk. Evt. omkostninger i forbindelse med oprettelse af private sponsorer 
betales af sponsormodtager.



3. Spillerdragten består af:

Herrer: Rød bluse og sorte lange, evt. korte benklæder.

Damer: Rød bluse og sorte lange, evt. korte benklæder.

§  6.  KONTINGENT.

1. Kontingent fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse. 

2. Ungsenior medlemmer (15 til og med 25 år) betaler ligeledes et kontingent fastsat af

                    den til enhver tid siddende bestyrelse.

3.   Såfremt et ungsenior medlem ønsker licens til Danmarks Bowling Forbund betales dette

      licensgebyr af klubben.

4.   Medlemmerne er selv ansvarlige for betaling af kontingent, der betales halvårligt forud

      til klubbens bankkonto, evt. via homebanking. Kontingent for passivt medlemskab 

      opkræves dog kun 1 gang årligt.

5.  2 måneders restance kan medføre sletning af medlemskab. Genoptagelse kan kun finde

      sted mod betaling af restance, ligesom udmeldelsesblanketten kun underskrives mod 

      betaling af evt. restancer.

§  7.  REGNSKAB.

1. Klubbens regnskab følger kalenderåret.

2. Regnskabet revideres af en revisor, som er valgt på klubbens ordinære 
generalforsamling.

3. Det reviderede regnskab kan udsendes/udleveres til medlemmer en uge før den 
ordinære generalforsamling.

§  8.  BESTYRELSE.

1. Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.

2. Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer, formand, kasserer samt 1 - 3 menige 
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand eller kasserer på det 



første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og kan desuden vælge en 
næstformand.  

3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode. 
Afgangsordenen er således:

Bestyrelse på 3 pers.: 1 medl. i lige år.    2 medl. i ulige år.

Bestyrelse på 4 pers.: 2 medl. i lige år.    2 medl. i ulige år.

Bestyrelse på 5 pers.: 3 medl. i lige år.    2 medl. i ulige år.

4. Ved stemmelighed i bestyrelsesafstemninger er formandens stemme afgørende.

5. Der vælges hvert år en 1. og 2. suppleant.

§  9.  GENERALFORSAMLINGEN.

1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem lokalradioen samt klubbens 
hjemmeside og opslagstavle med 14 dages varsel.

4. Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal vedtages 
på generalforsamlingen.

5. Dagsordenen ved en ordinær generalforsamling skal indeholde:

a. Valg af dirigent.

b. Formandens beretning og evt. udvalgsberetninger.

c. Regnskab og budget.

d. Indkomne forslag.

e. Valg af bestyrelse, udvalg, revisor, og suppleanter.

f. Eventuelt.

6. Stemmeret har klubbens aktive medlemmer der den 31. marts samme år er fyldt 17 år. 
Øvrige medlemmer har møde- og taleret. Kontingentrestance medfører at man ikke har
tale- og stemmeret.

7. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer 
for ændringen.

8. Andre afgørelser træffes ved almindeligt simpelt stemmeflertal.



9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder anledning hertil, 
eller hvis mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter anmodning herom med angivelse af 
motiveret dagsorden.

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

§  10.  FASTE UDVALG.

1.Generalforsamlingen vælger hvert år følgende udvalg:

a. Spilleudvalg bestående af 1 medlem som  seniorleder for alle hold.

§  11.  ANDRE UDVALG.

1.Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte det fornødne antal udvalg.

§  12.  KLUBBENS BESTÅEN.

1. Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 af 
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum går ind for 
opløsningen.

2. Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje realiseres, og klubbens midler indsættes 
på en konto i et pengeinstitut i Brønderslev Kommune i 5 år. Er der ikke forinden 
oprettet en ny forening tilfalder formuen Idrætssamvirket i Brønderslev.


