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§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Christiansbjerg Badmintonklub (CBK), der har hjemsted i Aarhus kommune, nærmere
bestemt Aarhus Nord, er stiftet i 2016.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe interesse og kendskab til badminton, samt skabe de bedst mulige
rammer for udøvelsen af sporten i lokalområdet.
§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage alle.
Æresmedlemmer og eventuel uddeling af ærestegn kan på bestyrelsens forslag udnævnes af
bestyrelsen efter simpelt flertal.
§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse finder sted ved kontingentbetalingsøjeblikket.
Der vil i forbindelse med enhver indmeldelse være en prøvetid på 14 dage, ligesom bestyrelsen i
særligt specielle situationer kan afvise indmeldelse, så længe et sagligt argument herfor foreligger.
§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse indenfor den periode som medlemmets kontingent vedrører, skal ske skriftligt til
kassereren og formanden i den pågældende afdeling. Kasser og formand er tilsammen
beslutningsdygtige i forbindelse med eventuelt ønske af refusion af dele af kontingentet.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med
foreningen.
Udmelding sker automatisk ved manglende fremmøde samt manglende rettidig
kontingentindbetaling jf.§ 6.
§ 6 Kontingent
Kontingent for aktive medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Et medlem kan søge om kontingentnedsættelse, såfremt medlemmet ingen indtægter har, eller
når forholdene i øvrigt taler herfor.
§ 7 Udelukkelse, eksklusion og restance
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider imod
foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat, og handlet imod,
klubbens ånd.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Det vil til enhver tid være bestyrelsen, der kan træffe beslutning om udelukkelse eller eksklusion.
Ved uacceptabel sen betaling af kontingent (eller undladelse af betaling) rykkes det pågældende
medlem for betaling. ”Uacceptabel sen betaling” defineres af bestyrelsen.

Såfremt kontingent herefter ikke betales, skal pågældende medlem skriftligt meddeles, at han/hun
slettes af samtlige medlemslister.
Ny indmeldelse kan kun ske mod betaling af gælden samt kontingent for den resterende del af
indeværende sæson.
§ 8 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed i alle anliggender og afholdes
hvert år inden udgangen af april måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år samt alle bestyrelsesmedlemmer. Hvert medlem har
én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan forældre deltage med stemmeret på
vegne af deres børn, hvis disse er medlemmer.
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, og som
minimum med bekendtgørelse på foreningens hjemmeside. I indkaldelsen skal det fremgå, at
forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Det reviderede regnskab for foreningen udleveres på generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 9 Dagsorden
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8) Eventuelt
§ 10 Generalforsamlingens ledelse, afvikling m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens
opløsning kvalificeret flertal (2/3) jf. § 17 og § 18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af foreningen, der er fyldt 18 år jfr. § 8.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at
vedkommende vil modtage valg af den foreslåede post.
Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og referatet skal efterfølgende gøres
tilgængeligt for alle foreningens medlemmer.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 % af
foreningens medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes
behandlet. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse kan ske ved formanden eller
en repræsentant for de minimum 25 % af medlemmerne, der begærer ekstraordinær
generalforsamling. Se § 19 for ekstraordinær generalforsamling som følge af mistillidsvotum.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den
ordinære generalforsamling jf. § 8 og § 10.
§ 12 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af syv medlemmer. Der skal være en formand og en kassér, mens de sidste fem
bestyrelsesposter kan have flydende indhold alt efter bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen indkaldes til møde mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode ad gangen, dog må formand og kasserer
ikke være på valg samme år. Genvalg kan finde sted.
Op til 2 medlemmer under 18 år kan vælges af de unge selv som observatører i bestyrelsen uden
stemmeret og ansvar.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ved varetagelse af bestyrelsespost friholdes man for kontingent, mens man ved varetagelse af
suppleantpost friholdes for 50 % af kontingentet.
§ 13 Tegningsret
Christiansbjerg Badmintonklub tegnes af formanden samt den øvrige bestyrelse.
Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af både formand samt kasserer.
§ 14 Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud som foreningen eller
tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved
retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomi, herunder
tilskud, efter folkeoplysningsloven.
§ 15 Regnskab
Christiansbjerg Badmintonklubs regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer.
Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisors påtegning og underskrift.

§ 16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant jvf. § 9.
Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og
status forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.
§ 17 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne
stemmer er for forslaget, jf. § 8. Vedtægtsændringer skal indses til Sport & Fritids i Aarhus
Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.
§ 18 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at foreningens
stemmeberettigede medlemmer er blevet informeret om den ekstraordinære generalforsamlings
afholdelse, formål samt eventuelle konsekvenser mindst 21 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Dette skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside, men bør yderligere italesættes
således, at medlemmerne er bedst muligt informeret. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved opløsning af Christiansbjerg Badmintonklub (CBK) skal den opløsende parts formue (hvis
sådan haves) gå til at fremme idrætslige aktiviteter i umiddelbar nærhed af Christiansbjerg. Hvilke
konkrete idrætslige aktiviteter, der begunstiges, bestemmes af den opløsende parts afgående
bestyrelse, så længe de pågældende aktiviteter falder indenfor folkeoplysningslovens område. En
sådan begunstigelse skal til enhver tid underskrives af den afgående formand samt den
fungerende formand for den idrætslige aktivitet/forening, der tildeles den resterende formue.
§ 19 Overtrædelse af vedtægterne
Ved gentagne eller særligt grove overtrædelser af foreningens vedtægter kan der udtrykkes et
mistillidsvotum til hele, eller dele af, den siddende bestyrelse. Dette kan foretages af menige
medlemmer såvel som andre bestyrelsesmedlemmer. Ved mistillidsvotum indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling med dette som umiddelbart eneste dagsordenspunkt.
Indkaldelse varsles 21 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse jf. §11.

Vedtaget på det stiftende bestyrelsesmøde den 15. februar 2017.
Efterfølgende godkendt på den førstkommende generalforsamling den 20. april 2017

