Vedtægter for Bowlingklubben OBK 95 (Onsdags Bowling Klubben af 1995)
Bowlingklubben OBK 95 er hjemmehørende i World Cup Hallen, Rødovre Centrum 99,
2610 Rødovre.
Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.
Klubben er stiftet 18.1.1995.
Klubbens formål :
Fremme kendskabet til bowling og skabe et godt socialt samvær blandt medlemmerne.
Spillesæsonen er fra medio august til ultimo maj.
Klubbens regler:
Medlemmer skal være fyldt 60 år, der kan dog dispenseres for yngre ægtefæller. Der kan optages
passive medlemmer og ventelistemedlemmer.
Udmeldelse, overgang til sygekontingent og overgang til passivt medlemskab kan ske med 1
måneds varsel. Passive medlemmer kan umiddelbart overgå til aktivt medlemsskab.
Udtrædende medlemmer har intet krav på klubbens formue.
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af
september måned. Der indkaldes skriftligt/pr. e-mail med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
inden udgangen af august måned.
Kun aktive medlemmer med minimum 2 måneders medlemskab har stemmeret på
generalforsamlingen.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dette gælder for såvel
aktive som passive medlemmer, medlemmer på venteliste og sygekontingent.
Der betales kontingent i 9½ måned – juni og juli er kontingentfrie, og der betales
½ kontingent i august måned.
Ved længere tids fravær på grund af rejse eller lignende (minimum 2 måneder) kan aktivt
medlemskab midlertidigt overgå til passivt medlemskab, hvor der betales passivt kontingent på
kr. 125,00, uanset periodens længde. Ved tilbagevenden til aktivt medlemskab betales aktivt
kontingent fra den måned, hvor spillet genoptages.
Kontingent forfalder til betaling senest første spilledag i måneden.
Passive medlemmer - der af og til ønsker at spille, kan få lov, hvis der er ledige baner/pladser –
skal betale kr. 50,00 pr. gang. Beløbet kan reguleres ved en generalforsamlingsbeslutning.
Restance med 2 måneders betaling medfører eksklusion.
Ved interne turneringer betales et deltagergebyr på kr. 10,00 pr. deltager. Beløbet kan reguleres
ved en generalforsamlingsbeslutning.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra formand og turneringsleder
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, turneringsleder, banefordeler, webmaster og festudvalg
6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
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Klubbens regnskab følger spillesæsonen: 1.7 – 30.6.
Den generalforsamlingsvalgte revisor godkender og underskriver årsregnskabet.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter ønske
fra 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.
Bestyrelsen består af: Formand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges
kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.
Suppleanter vælges hvert år.
Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen følger suppleanten det udtrædende
medlems valgrytme.
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelser om klubbens daglige drift, herunder interne
turneringer, og deltagelse i eksterne turneringer. Formanden tegner foreningen.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
På generalforsamlingen vælges en turneringsleder for et år af gangen, som har ansvar for
deltagelse i PBA turneringen – herunder fastlæggelse og vedligeholdelse af deltagende hold.
Turneringslederen kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
På generalforsamlingen vælges en banefordeler for et år af gangen.
På generalforsamlingen vælges en webmaster, med ansvar for vedligeholdelse af klubbens
hjemmeside, for et år af gangen. Webmasteren kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
På generalforsamlingen vælges et festudvalg, med ansvar for afholdelse af årsfest i januar/februar
måned, for et år af gangen.
Der afholdes efter behov medlemsmøder efter bowling, hvor bestyrelsen orienterer om klubbens
drift og turneringslederen om PBA turneringen.
Der er oprettet en bankkonto med et dankort, som kasseren har fuldmagt til.
Kassereren må ikke ligge inde med mere end kr. 5.000,- i kassen.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 deles flertal blandt de stemmeberettigede
medlemmer.
Klubben kan kun opløses, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for.
I tilfælde af opløsning, skal klubbens midler bruges til en fest som afsked.

Vedtægterne er forelagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.2.2015.
Ændret på ordinær generalforsamling den 28.9.2016.
Ændret på ordinær generalforsamling den 26.9.2018.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 17.10.2018.
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