Vedtægter for KLG Badminton
§ 1. Navn, tilknytning og hjemsted
Foreningens navn er KLG Badminton og er en afdeling af Kollund/Lind Gymnastikforening
(benævnt KLG) med hjemsted i Herning Kommune.
Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI, afd. Midtjylland), Badminton
Danmark (BD, afd. Midtjylland) og paraplyorganisationen af idrætsforeninger i Herning Kommune
”Idrætsrådet i Herning Kommune”.
Afdelingen er desuden tilknyttet KLG Fællesforeningen efter gældende vedtægter for denne.

§ 2. Afdelingens formål
Afdelingens formål er at give mulighed for at dyrke badminton i Lind og gennem udøvelse af
denne idræt og andre kulturelle aktiviteter at fremme den enkeltes sundhed, trivsel og sportslige
udvikling.

§ 3. Afdelingens juridiske forhold
Afdelingen har egne vedtægter og er juridisk og økonomisk selvstændig.
Afdelingens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for de af afdelingen
indgåede forpligtelser. Der hæftes alene ved afdelingens formue.
Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 4. Bestyrelse
Afdelingen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-8 medlemmer.
Der kan desuden vælges op til 2 suppleanter. Alle valg gælder for to år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Vedtagelser
sker ved almindelig flertalsafgørelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Der føres referat ved alle bestyrelsesmøderne.
Afdelingen har 2 pladser i repræsentantskabet for den selvejende institution Lind Hallen. Disse
udpeges af bestyrelsen, men behøver ikke være medlemmer af denne.

§ 5. Medlemmer
Enhver, der kan tilslutte sig klubbens vedtægter, kan blive medlem.
Der optages såvel aktive som passive medlemmer.
Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der kan deltage i afdelingens aktiviteter, herunder
generalforsamlingen. Medlemskab er gratis for alle æresmedlemmer.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til det. Det udelukkede medlem kan
anke beslutningen på førstkommende generalforsamling.

§ 6. Kontingent
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for en sæson ad gangen.

§ 7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle afdelingens anliggender.
Afdelingen afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af april. Indkaldelse til
generalforsamlingen skal ske senest 2 uger før ved annoncering på hjemmesiden, ved opslag i
Lind Hallen og ved e-mail til de medlemmer, der har oplyst en gyldig e-mailadresse til
bestyrelsen.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.
Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, som har været medlem af afdelingen i
mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, er valgbare og
har stemmeret.

Desuden er forældre til aktive medlemmer under 16 år valgbare og har stemmeret med én
stemme pr. barn, hvis barnet har været medlem af afdelingen i mindst 3 måneder før
generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være tilsendt formanden senest én uge før
generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden for generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Revideret regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
a) 2-4 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
b) op til 2 suppleanter (vælges for 2 år)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 9. Valg
Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal. Ved personlige valg skal afstemningen være
skriftlige, hvis der er flere kandidater. Øvrige afstemninger foretages ved håndsoprækning, men
skal dog afgøres skriftligt, hvis blot én af de stemmeberettigede deltagere på
generalforsamlingen ønsker det.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis formanden, et flertal af bestyrelsen
eller mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Anmodningen skal foreligge
skriftligt og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandlet. Anmodningen skal
imødekommes senest fire uger efter, at den er fremsat.
En ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme regler som den ordinære.

§ 11. Ændring af vedtægter

