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Love og vedtægter for Bowling-klubben BK SYDVESTEN Stiftet den 4. september 1994

§1 Klubbens navn og hjemsted
1. Klubbens navn er BK SYDVESTEN
2. Hjemstedet er Tønder
3. Klubadresse er altid formandens
§2 Klubbens formål
1. At samle interesserede om bowlingsporten og gennem denne opnå et fællesskab og et godt
kammeratskab med andre.
2. At deltage i de af DBwF arrangerede holdturneringer og stævner.
§3 Organisation og tilhørsforhold
1. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund (DBwF) og derigennem Danmarks Idræts
Forbund.
2. Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og
bestemmelser i de organisationer, som klubben er tilsluttet.
§4 Medlemskab af klubben
1. Alle, fra puslinge og opefter, kan søge optagelse i klubben. Dog kan personer, som står i
restance til en anden bowlingklub, eller ikke er udmeldt af denne, ikke optages.
2. Nye medlemmer, der ønsker optagelse i klubben, forelægges bestyrelsen, som derefter
afgør, om medlemmet kan optages.
3. Optagelse kan ske som aktivt medlem.
4. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter DBwF regler.
5. Ved udmeldelse af klubben skal medlemmet være kontingentfri.
6. Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske forpligtelser
overfor klubben og DBwF. Forsømmelser imod dette kan medføre karantæne eller
udelukkelse af klubben. Beslutninger herom skal træffes af en enig bestyrelse.
7. Medlemmer, der på en generalforsamling, efter forslag fra bestyrelsen, godkendes som
ÆRESMEDLEMMER, er resten af deres klubtid kontingentfri, og kan deltage i klubbens
aktiviteter på lige fod med øvrige medlemmer. Dog skal der betales kampgebyr, såfremt de
tilsiges til at spilleturneringskamp.
§5 Spilledragt
1. Ved enhver deltagelse i DBwF´s holdturneringer, samt de af DBwF godkendte stævner,
skal der spilles i den for klubben godkendte spilledragt.
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§6 Kontingenter
2. Der betales ved optagelse i klubben et indmeldelsesgebyr for seniorer, men ikke for unge
under 16 år.
3. Medlemmer betaler kontingent kvartalsvis forud. Udmeldelse vil kun kunne ske til udløb af
indeværende kvartal.
4. Indmeldelsesgebyrer og kontingenter fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Spillerafgifter (kampafgifter) fastsættes hvert år af bestyrelsen inden sæsonstart.
5. Er kontingentet ikke betalt 1 måned efter sidste betalingsdato, kan det medføre udmeldelse
af klubben. Dette sker skriftligt af bestyrelsen. Genoptagelse kan kun finde sted ved
betaling af restance, samt nyt indmeldelsesgebyr.
§7 Regnskab
1. Klubbens regnskabsår er 1/1 - 31/12. Regnskabet revideres hvert år af en regnskabskyndig
revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling. Regnskab og budget forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
2. Der føres selvstændigt regnskab for ungdommen.
§8 Generalforsamling
1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt - ultimo januar eller primo februar.
Adgang har alle medlemmer. Stemmeret har alle klubbens medlemmer over 16 år og som
kan dokumentere at de har betalt kontingent for indeværende kvartal.
Forældre til ungdomsmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret, men
med taleret.
3. Indkaldelse til generalforsamling sker med min. 14 dages varsel.
4. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Seniorlederens beretning.
4. Ungdomslederens beretning.
5. Regnskab og budget.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr.
8. Valg af bestyrelse.
a. 1 suppleant.
b. 1 regnskabskyndig revisor.
c. 1 regnskabskyndig revisorsuppleant.
d. Ungdomsudvalg. (1)
e. Stævneudvalg. (3)
9. Eventuelt.
5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
skriftligt senest 7 dage inden generalforsamlingen finder sted.
6. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte
stemmer for ændringen.
7. Andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
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8. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen eller 1/3 af klubbens
medlemmer ønsker det, med motiveret dagsorden. Kun punkter på denne dagsorden kan
behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
§9 Klubbens bestyrelse
1. Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.
2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, seniorleder, ungdomsleder, kasserer og sekretær.
3. Bestyrelsens 5 medlemmer vælges blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges
for 2 år ad gangen - 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer
vælges på ulige årstal. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv og offentliggør dette i klubben
senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvem der er formand, kasserer, seniorleder,
ungdomsleder og sekretær.
4. Formandens arbejde består i at lede klubbens organisation, holde bestyrelsen orienteret, og få
denne til at samarbejde på bedste måde, samt søge kendskab til alt, der kan have interesse for
klubbens medlemmer.
5. Seniorlederens arbejde består i at lede og organisere den ugentlige træning, fordele baner,
udtage klubhold, samt føre statistik med trænings- og kampresultater.
6. Ungdomslederen forestår alle aktiviteter for ungdomsafdelingen, såsom træning, kampafvikling,
holdsætning, deltage i mesterskaber m.v.
7. Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger, samt inddrivelse af kontingentet.
Kassereren skal til enhver tid kunne oplyse medlemmerne om klubbens økonomi.
8. Sekretæren forestår i samråd med bestyrelsen, udsendelse af mails til andre klubber, samt
optage referat fra bestyrelsesmøder, og ved generalforsamlingen at føre klubbens protokol.
9. Klubbens træner(e) og bestyrelsessuppleanten har adgang og taleret, men ingen stemmeret, ved
klubbens bestyrelsesmøder.
§10 Holddannelse
1. Klubbens hold vælges af seniorlederen for seniorerne, og for ungdomsholdenes vedkommende,
er det ungdomslederen. Holdene sættes ud fra de enkelte spillers styrke.
§11 Udvalg
1. Generalforsamlingen vælger hvert år følgende udvalg.
a. Ungdomsudvalg bestående af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem er ungdomslederen og
et medlem udpeges af forældregruppen.
b. Et stævneudvalg på 3 medlemmer.
2. Udvalgene vælges for et år ad gangen.
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§12 Klubbens opløsning
1. Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum går ind for opløsning.
2. Opløses klubben, realiseres klubbens værdier og det derved indkomne beløb tilgår humanitære
formål / forening, eller ungdomsbowlingen i Tønder. Dette fastlægges på klubbens sidste
generalforsamling inden opløsning.
3. I tilfælde af fusion overføres alle aktiver og passiver til den fortsættende klub.

Klublove revideret og godkendt på generalforsamlingen den 7. februar 2017.
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Bestemmelser for bowlingklubben BK Sydvesten

1. Træning
•Medlemmer tildeles en times træning pr. uge på den af klubben fastsatte aften og
træningstidspunkt.
•Mødetid er 15 minutter før træningsstart af hensyn til opvarmning og banefordeling.
•Træning foretages i en klubtrøje fra BK Sydvesten.
•Det er forbudt at ryge og indtage alkohol i klubbens ordinære træningstid.
2.Kampafgift og transportudgifter
•Spillermøde afholdes så snart turneringsplan og priser for den kommende sæson er fremkommet.
Kampafgiften er ens for både hjemme- og udekampe.
•Klubben betaler kørselsgodtgørelse til udekamp til 1 bil pr. senior 3 mands hold, 1 bil pr. senior 4
mands hold og til 2 biler pr. senior 6 mands hold.
•Kørselsgodtgørelsen fastsættes af bestyrelsen.
3.Spillermøde
•Spillermøde afholdes efter behov eller efter ønske en tirsdag efter træning.
4.Turneringsregler
•Medlemmet har pligt til at holde sig orienteret om udtagelsen af diverse hold.
•Mødetid 1/2 time før kampstart..
•Holdlederen opkræver startgebyr, afregner evt. kørsel og indløser evt. scoresedler, sammensætter
spillerne, påfører scoresedlen navn og licens nummer, træffer beslutning om udskiftning og
udfylder scoresedlen til forbund, og seniorleder.
•Holdlederen har pligt til at aflægge rapport til seniorlederen om holdenes/spillernes indsats i de
seneste spillede kampe.
5.Kontingentfrihed
•Bestyrelsen kan give kontingentfrihed til træner, revisor, webmaster og stævneansvarlig for et år ad
gangen.
Ovenstående bestemmelser er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 7. februar 2017.
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