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Sl - Navn og tilhørsforhold:

Klubbens navn er LYNGBY BADMINTON KLUB (LBK). Klubben er stiftet d. 4. april 1938. Klubbens
hjemsted er Engelsborgvej 93, 2800 Kgs. Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. Klubben er gennem
Badminton København (BADKBH) medlem af Badminton Danmark (BADDAN) under Danmarks
ldræts Forbund {DlF), og medlemmerne er underkastet de amatØrregler og bestemmelser i øvrigt,
som disse forbund måtte fastsætte. Klubben er endvidere gennem BADDAN tilsluttet Badminton
World Federation (BWF).

$2 - Formål:

Klubbens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til badminton, herunder at udvikle og
motivere talentmassen blandt klubbens ungdomsmedlemmer til sportens fremme.

93 - Optagelse af medlemmer:

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der ikke er
fyldt 19 år i kalenderåret, Øvrige medlemmer optages i seniorafdelingen. Optagelse af umyndige
som medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge. Samtlige medlemmer har adgang til
klubbens officielle sammenkomster og generalforsamling. Kun aktive medlemmer må benytte
badmintonhallen. Spillere, der i den pågældende sæson repræsenterer - eller har repræsenteret -
en anden klub under BADDAN, kan ikke deltage i nogen af klubbens turneringer eller lignende
arrangementer uden bestyrelsens god kendelse.

54 - Medlemsydelser:

lndskud for nye medlemmer samt de årlige medlemskontingenter for den kommende sæson

fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. lntet medlem
har ret til at anvende klubbens faciliteter, før de nævnte, forfaldne ydelser er betalt.

Bestyrelsen kan vedtage udnævnelse af æresmedlemmer med livsvarigt, kontingentfrit
medlemskab. Æresmedlemmer har samme rettigheder som øvrigå aktive medlemmer, og

modtager som bevis herfor et diplom.

Bestyrelsen har mulighed for at yde kontingentfrihed for specielle grupper og enkeltpersoner i

LBK.

95 - Udmeldelse og udelukkelse:

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kontor senest 1. juli. Er udmeldelsen ikke

sket nævnte dato, er det pågældende medlem pligtig at betale kontingent for den kommende
sæson. Overholder et medlem ikke den fastsatte frist for betaling af kontingent, eller pådrager et
medlem sig anden gæld til klubben, er bestyrelsen berettiget til at slette den pågældende som
medlem.

Bestyrelsen har hjemmel til at indberette restancer til BADKBH. Bestyrelsen er berettiget til at
ekskludere et medlem, når der foreligger særdeles tungtvejende grunde hertil. Det pågældende
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medlem har dog ret til at indanke sagen for den førstkommende generalforsamling, men har ikke

selv stemmeret. Spørgsmålet om eksklusion optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og

afgørelsen kræver majoritet på generalforsamlingen, som ved ændring af vedtægter, jf. S 8.

Klubbens trænere/ledere kan idømme et medlem karantæne, men skal straks underrette
formanden herom, og endelig afgørelse sker på førstkommende bestyrelsesmøde.

$6 - Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er - med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver - den højeste

myndighed i alle klubbens anliggender.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med

mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubben samt ved E-mail til de af klubbens medlemmer, der har

meddelt E-mailadresse til klubbens kontor.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skalvære formanden i hænde

senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen, forslag, det reviderede regnskab, status og

budget, samt bestyrelsens indstilling vedrørende indskud og de årlige kontingenter bekendtgøres

senest 1 uge f ør generalforsamlingen ved opslag på klubbens officielle opslagstavle. Forslag fra

bestyrelsen og medlemmer skal optages på dagsordenen. Forslag behandles kun på

generalforsamlingen, når forslagsstiller personligt er til stede og præsenterer forslaget.

$7 - Dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år,,samt fastlæggelse af indskud og

de årlige kontingenter.
5. Behandling. af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Valg af:

A. Formand
B. Kasserer

C. Seniorudvalgsformand
D. Ungdomsudvalgsformand
E. Vetera nudvalgsformand
F. 1-2 bestyrelsesmed lemmer
G. I-2 bestyrelsessu pplea nter
H. To revisorer og en revisorsuppleant.

7. Eventuelt.
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98 - Afstemningsregler:

Stemmeret har alle medlemmer, som er til stede, og som ikke er i kontingentrestance. For

umyndige medlemmer udøves stemmeretten gennem forældre eller værge. På

genera lforsa m I in gen er sim pelt flerta I afgørende.

Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages såfremt mindst 213 af de, stemmeberettigede stemmer
herfor. Stemmeafgivningen skal foregå skriftligt, såfremt et medlem fordrer dette. Et forslag, der
er forkastet af generalforsamlingen, kan ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

Opnås det krævede flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, men det
fornødne antal medlemmer ikke er til stede, udgår sagen af dagsordenen, og en ekstraordinær
generalforsamling indkaldes. På denne ekstraordinære generalforsamling afgøres spørgsmålet

uanset det fremmØdte antal medlemmer ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

09 - f kstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, og

skal indkaldes med det nævnte varsel, når mindst 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt fremsætter motiveret krav herom. En ekstraordinær generalforsamling er i gvrigt

underkastet de samme afstemningsregler som en ordinær generalforsamling.

$10 - Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er
personer tilknyttet en bopæ|, hvor en eller flere er medlemmer af klubben. Formand og

ungdomsudvalgsformand afgår i lige år, mens kasserer, seniorudvalgsformand og

veteranudvalgsformand afgår i ulige år. Bestyrelsen består som minimum af formand, kasserer,

vetera n u dva lgsforma nd, sen iorudva lgsformand og u ngdomsudva lgsforma nd.

Bestyrelsessuppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Udover de i lovene nævnte udvalg, kan bestyrelsen nedsætte øvriie udvalg efter behov.
Bestyrelsen varetager i alle forhold klubbens daglige ledelse, såvel administrativt som sportsligt,
og repræsenterer klubben udadtil. BestyrelsesmØder holdes så ofte, formanden eller et flertal af
bestyrelsen finder nØdvendigt. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindstsO% af dens medlemmer er
til stede, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

S11 - Tegningsret:

Foreningen tegnes enten af formanden og et bestyrelsesmedlem sammen eller af tre
bestyrelsesmedlemmer sammen. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast
ejen dom sa mt lå neoptagelse udover kortva rige I i kvid itetsudsving kræves
genera lforsa m I ingsbeslutn i ng. Bestyrelsen ka n med dele fu ld magt.

Klubben hæfter alene med sin formue for klubbens forpligtelser.
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512 - Regnskab og revision:

Regnskabsåret fra og med 2003 løber fra d. 1. januar til d. 31. december. Bestyrelsen skal senest 2

uger før den ordinære generalforsamling indgive driftsregnskabet for det foregående regnskabsår

og status pr. 3l.december til revisorerne.

Revisorer og Revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

S13 - Klubbens opløsning:

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særlig indkaldt
generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skalvære til
stede, og mindst 3/4 af disse skal stemme for forslaget.

Opnås det krævede flertal blandt de fremmØdte stemmeberettigede medlemmer, men er der ikke

mØdt det krævede antal medlemmer, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan

tages med det nævnte flertal uden hensyn til det fremmødte antal. I tilfælde af klubbens opløsning

overgår ejendele og formue til BADDAN til stØtte for badmintonsportens udbredelse.

Ændringsforslag vedtaget på den ordinære generalforsamling i Engelsborghallen den 25. mai2O2!.

Bestyrelsen den

(Jørgen Jepsen) (Frederik Grpisen)

d,ru
(Lars Gottlieb) (Rend Ullerslev Simonsen) (Karsten Meier)

reÅ fnÅ{

1:----
(Hans-Henrik Eigtved)
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