Love for Billardklubben Brønderslev (BKB-83).
§ 1. Navn og Formål.
Stk. 1. Klubbens navn er Billardklubben Brønderslev 1983 (BKB-83).
Stk. 2. Klubben er tilsluttet Den Danske Billard Union (DDBU) og Dansk idrætsforbund (DIF) og
her igennem underlagt unionernes love, vedtægter, reglementer og amatørbestemmelser.
Stk. 3. Klubbens formål er at varetage medlemmernes sportslige interesser, samt at styrke
kammeratskabet i klubben, og varetage klubbens økonomiske interesser.
Stk. 4. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening med mindst 1 bestyrelsesmedlem.
§ 2. Optagelse.
Ansøgning om optagelse i klubben skal ske til et medlem af bestyrelsen, hvorefter ansøgningen
forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 3. Indskud.
Stk. 1. Ved optagelse i klubben betaler medlemmerne et indskud, hvis størrelse fastsættes af
bestyrelsen.
Stk. 2. Indskuddet tilbagebetales ikke til medlemmerne i tilfælde af udmeldelse eller eksklusion af
klubben.
§ 4. Kontingent.
Stk. 1. Kontingentets størrelse, som vedtages på den årlige generalforsamling, forfalder til betaling
primo 2. kvartal, inden generalforsamlingen, samt ultimo 3. kvartal.
Stk. 2. Et medlem, der ikke rettidigt har betalt kontingent opkræves et gebyr på kr. 100,00.
Indbetales gebyret og kontingentet ikke, slettes medlemmet af foreningen og kan ikke optages på
ny, før restancen er betalt.
§ 5. Udmeldelse.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen og forfaldent kontingent skal være betalt.
§ 6. Eksklusion.
Stk. 1. Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt, ekskludere et medlem, såfremt denne
handler i strid med klubbens ordensreglement, som er opslået i klubben.
Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§ 7. Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen vælges ved direkte valg på generalforsamlingen og består af følgende 7
medlemmer: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Festudvalgsformand,
Lokaleudvalgsformand og Turneringsleder.
Stk. 2. Funktionstiden for bestyrelsen er 2 år.
Stk. 3. Formand, Turneringslederen, Festudvalgsformanden og Sekretæren er på valg i lige år.
Næstformanden, Lokaleudvalgsformanden og Kassereren er på valg i ulige år.
Stk. 4. Såfremt et medlem af bestyrelsen, som ikke er på valg på generalforsamlingen, ønsker at
opstille til en af de bestyrelses poster, som er på valg iflg. lovene, skal dette fremgå af dagsorden til
generalforsamlingen.
Stk. 5. Hvis et medlem indvilger i, at lade sig opstille til bestyrelsen og er forhindret i, at deltage på
generalforsamlingen, kan valg kun finde sted, hvis skriftlig fuldmagt fra pågældende fremlægges til
dirigenten på generalforsamlingen.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst en
gang i hvert kvartal.
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§ 8. Udvalg.
Stk. 1. Under bestyrelsen er der 4 udvalg: Økonomiudvalg, Lokaleudvalg, Fest- & aktivitetsudvalg
samt Turneringsudvalg.
Stk. 2. Udvalgenes formænd vælges på generalforsamlingen jfr. § 7 stk. 1 og 3.
Stk. 3. Udvalgene kan optage medlemmer, som ikke er i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsesformanden kan altid deltage i udvalgenes møder.
Stk. 5. Formand, Kasser og Lokaleformand er selvskrevne medlemmer af Økonomiudvalget. Medlemmer uden for bestyrelsen kan optages i Økonomiudvalget jævnfør § 8. stk. 3
§ 9. Revision.
Stk. 1. På den årlige generalforsamling vælges 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
Stk. 2. Det af kassereren udarbejdede regnskab revideres og påtegnes hvert år inden
generalforsamlingen.
§ 10. Suppleanter.
Stk. 1. Hvert år på generalforsamlingen vælges en første suppleant og en anden suppleant til
bestyrelsen.
Stk. 2. Første suppleanten skal deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men ikke med stemmeret.
Stk. 3. Hvis bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioder udtræder af bestyrelsen, indtræder
suppleanterne i den rækkefølge de er valgt.
Stk. 4. Bestyrelsen kan, i tilfælde af at en suppleant indtræder i bestyrelsen, lave omrokeringer i
bestyrelsen og i de af formændene nedsatte udvalg.
§ 11. Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år den sidste
tirsdag i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved ophæng af specificeret
dagsorden i klubbens lokaler, samt ved udsendelse af specificeret dagsorden til alle klubbens
medlemmer pr. mail eller pr. brev.
Indkaldelsen skal, udover specificeret dagsorden, indeholde mindst følgende 2 punkter:
1. Dato for afholdelse af generalforsamlingen.
2. Sidste rettidige modtagelses dato for indkomne forslag.
Stk. 2. Specificeret dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden (formændene).
a) Formandens beretning
b) Turneringslederens beretning
c) Festudvalgsformandens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab. (herunder oplysning om beholdning i eksterne kasser, eks.
Aktivitetsmidler)
4. Godkendelse af budgetforslag (herunder kontingent).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. X stk. bestyrelsesmedlemmer på valg jf. § 7 stk. 2 & 3
a) Formand for 2 år. (lige år) XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
b) Næstformand (Ulige år) XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
c) Kasser (ulige år) XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
d) Sekretær for 2 år. (lige år) XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
e) Turneringsleder for 2 år. (lige år) XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
f) Lokaleformand for 2 år. (ulige år XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
g) Festudvalgsformand for 2 år.(lige år) XXX afgår efter tur. Oplysning om Valgbarhed
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
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a) 1. suppleant for 1 år XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
b) 2. suppleant for 1 år
XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
a) Valg af 2 Revisorer for 1 år. XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
b)
XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
c) Valg af revisorsuppleant XXX afgår efter tur. Oplysning om valgbarhed
8. Indkomne forslag.
9. Præmieoverækelser:
a) Præmieoverrækkelse i forbindelse med interne turneringer.
b) Uddeling af Svend Thorups Fighterpokal. (Vandrepokal).
c) Uddeling af Jørn Damsgårds Fighterpokal. (Vandrepokal).
10. evt.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 5. Forandring af klubbens love kan kun ske ved en generalforsamlings beslutning og kræver, at
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 6. Kun medlemmer, som deltager i generalforsamlingen, er stemmeberettigede.
Stk. 7. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal medlemmerne være fyldt 18 år senest på
dagen for afholdelsen af generalforsamlingen.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, så ofte bestyrelsen finder det påkrævet og skal
afholdes, såfremt 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til formanden med
angivelse af grund for begæringen.
§ 13. Opløsning.
Stk. 1. Opløsning af klubben kan kun finde sted efter en beslutning vedtaget på en
generalforsamling, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning af klubben.
Stk. 2. Eventuelle aktiver ved klubbens opløsning skal anvendes i henhold til en generalforsamlings
beslutning, med hensyntagen til § 3 stk. 3. i love for Idrætssamvirket i Brønderslev.
§ 14. Økonomi.
Stk. 1. Det af kassereren udarbejdede og reviderede regnskab skal sendes til alle medlemmer pr.
mail eller pr. brev sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Regnskabet skal ligeledes ligge
i papirform i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. Ved eventuel skifte af pengeinstitut, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Det
kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om et skifte af pengeinstitut.
§ 15. I Øvrigt.
Er der tilfælde, der ikke er forudset i klubbens love og vedtægter, er bestyrelsen berettiget til, at
handle efter bedste skøn.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. juni 1983.
Ændret på generalforsamlingen den 25. april 1988.
Ændret på generalforsamlingen den 22. april 1993.
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Ændret på generalforsamlingen den 16. april 1998.
Ændret på generalforsamlingen den 26. april 2005.
Ændret på generalforsamlingen den 25. april 2006.
Ændret på generalforsamlingen (ekstraordinær) den 24. maj 2011. § 14 stk. 4.
Ændret på generalforsamlingen den 24. april 2012.§ 1 stk. 2 & 3, § 4 stk. 1 og § 11 stk. 2.
Ændret på generalforsamlingen den 23. april 2013.§ 8 stk. 1 samt tilføjelse af § 8 stk. 5
Ændret på generalforsamlingen den 26. april 2016. § 11 stk. 1 og 3 samt § 14 stk. 4
Ændret på generalforsamlingen den 24. april 2018. § 1, stk. 4, § 4, stk. 2 samt § 14, stk. 1 og 2
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