Vedtægter for
Ølsted BordTennisKlub – Ø.B.T.K.
§1.

Foreningens navn er Ølsted Bordtennisklub – Ø.B.T.K., Hedensted Kommune.

§2.

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke bordtennis
og i øvrigt for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Ved optagelse oplyses: navn, adresse, fødselsdato, e-mail adresse og for
ungdomsspilleres vedkommende værges e-mail adresse.

§3.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

§4.

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved
udsendelse af e-mail til samtlige interessenter og ved opslag i klubben.
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets (1. marts til 28./29. februar) forlæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg i henhold til § 7.
7. Eventuelt.

§5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde seneste 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§6.

På generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, stemmeret.
Endvidere kan forældre til spillere under 14 år stemme i stedet for den
pågældende spiller – maksimalt dog kun 2 stemmer pr. familie med børn under
14 år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§7.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Endvidere vælges
2 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle valg gælder
for 2 år, for suppleanter dog kun for 1 år. Højst 1 medlem af bestyrelsen kan
være under 18 år.
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I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. I lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor samt suppleanter.
§8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest muligt, når enten et flertal i
bestyrelsen eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer kræver dette.

§9.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand samt 3 menige
bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan sidde udenfor bestyrelsen uden
stemmeret. Formanden tegner bestyrelsen.

§10.

Der oplyses kontingentoplysninger til samtlige medlemmer ved sæsonstart.
Kontingentet er forfaldet til betaling en måned efter sæsonstart. Kontingent for
nye medlemmer forfalder til betaling efter 3. fremmøde til træning.

§11.

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor punktet er
optaget på dagsordenen, og med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte
stemmeberettige medlemmer.

§12.

Ølsted Bordtennisklub hæfter for evt. gæld

§13.

Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Klubbens aktiver deponeres da hos Hedensted Kommune, som kun kan
frigive/overdrage aktiverne til en bordtennisklub med spillested i boldhallen
ved Ølsted skole, subsidiært andet velegnet spillested i Hedensted Kommune.
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