§1

Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er: Stars & Strikes
Hjemsted: Frederikshavn

§2

§3

§4

§5

Formål med mere:
Stk. 1

At samle bowlingudøvere.

Stk. 2

At deltage i de af DBwF arrangerede holdturneringer og stævner.

Stk. 3

At deltage i øvrige stævner, såvel i, som uden for klubbens regi.

Stk. 4

At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer.

Organisations- og tilhørsforhold.
Stk. 1

Klubben er tilsluttet Region 1, Jysk Bowling Union, Dansk Bowling Forbund og
der igennem Danmarks Idræts Forbund.

Stk. 2

Klubbens vedtæger skal til enhver tid være i overensstemmelse med de
vedtægter der er i de organisationer klubben er tilsluttet.

Medlemmer.
Stk. 1

Klubben optager herrer- /dame- og ungdomsspillere.

Stk. 2

Enhver anmodning om optagelse i klubben skal forelægges og godkendes af
bestyrelsen.

Stk. 3

Aktive eller ordinære medlemmer deltager regelmæssigt i klubbens
træningsaftner.
Passive medlemmer deltager ikke i klubbens træningsaftner.
Ekstraordinære medlemmer deltager på grund af arbejde kun hver anden
træningsaften. Ekstraordinære – er desuden medlemmer fra deres fyldte 18.
år indtil udgangen af det turneringsår, hvor de fylder 23. år.
Turneringsåret får fra den 1. juli til den 30 juni.
Ungdomsspillere er spillere under 18 år træner normalt om dagen.

Stk. 4

Aktive medlemmer kan pga. arbejde eller sygdom melde sig passive efter
skriftlig ansøgning til bestyrelsen.

Stk. 5

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter DBwF’s regler.

Stk. 6

Ethvert medlem har pligt til at overholde vedtægterne og de økonomiske
forpligtigelser overfor klubben DBwF, forsømmelser mod dette kan medføre
karantæne eller udelukkelse af klubben. Beslutninger i sådanne tilfælde skal
træffes af en enig bestyrelse.

Spilledragt.
Stk. 1

Ved enhver deltagelse i DBwF’s holdturneringer samt de af unionen
godkendte stævner, skal der spilles i den godkendte spilledragt.

§6

§7

§8

Kontingent og optagelsesgebyr
Stk. 1

Kontingent og optagelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling, nye medlemmer har i den første måned ret til 2 gratis
træningsaftner og kan den følgende måned optages i klubben (jf. §4 stk. 2).

Stk. 2

Medlemmer er selv ansvarlige for betaling af kontingent, der betales forud til
kasseren.

Stk. 3

Restance for 2 måneders kontingent kan medføre udelukkelse af foreningen,
genoptagelse kan kun finde sted mod betaling af restancen samt indbetaling
af nyt optagelsesgebyr.

Regnskab.
Stk. 1

Klubbens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2

Regnskabet revideres af en revisor

Stk. 3

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen.
Stk. 1

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i april måned.

Stk. 3

Ordinær generalforsamling afholdes den sidste torsdag i april hvert år.
Ved ændringer – opslag på tavlen /E-mail senest 14 dage før afholdelse.

Stk. 4

Forslag til lovændringer kan kun forelægges på og vedtages af
generalforsamlingen.

Stk. 5

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal udformes
skriftligt og være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Valg af dirigent
Formandens beretning samt evt. udvalgs beretninger.
Regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr.
Valg af bestyrelse, udvalg og suppleanter.
Eventuelt.

Stk. 7

Stemmeret har de af klubbens medlemmer der senest den 31. marts er fyldt
16 år. Øvrige medlemmer har møde- og taleret.

Stk. 8

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for ændringen.

Stk. 9

Andre afgørelser vedtages af almindelig stemmeflerhed.

Stk. 10

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

Stk. 11

Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage
fra modtagelsen af anmodningen herom. Indkaldelsen skal være vedlagt med
motiverede dagsorden.

§9

Bestyrelsen.
Stk. 1

Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen består af 4 medlemmer: Formand, Kasserer, Seniorleder og
2 menig medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en t-årig periode.
Formand
Kasserer
Seniorleder
1 Menig medlem
1 Menig medlem

(ulige år)
(lige år)
(lige år)
(ulige år)
(lige år)

Stk. 4

Hvert år vælges en 1. og en 2. suppleant.

Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmerne belønnes med DKK 150 pr. år de har været
medlem af bestyrelsen.

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger hvert år følgende udvalg:

der

A. Spilleudvalg bestående af 2 medlemmer og 1 suppleant.
B. Festudvalg bestående af 2 medlemmer og 1 suppleant.
§11

Andre udvalg
Stk. 1

§12

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte andre udvalg til specielle opgaver.

Klubbens bestående
Stk. 1

Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettige
medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
På disse 2 generalforsamlinger skal der være mindst 1 måneds interval.

Stk. 2

Ved opløsning af klubben realiseres klubbens aktiver, og disse midler tilgår
Frederikshavn byråd til anvendelse for børne- og ungdomsarbejde i
Frederikshavn Kommune.
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