VEDTÆGTER
For
Herlev/Hjorten, Badminton (HHB)

2.
§ 1 - Navn og formål
Stk 1:

Afdelingens navn er Herlev/Hjorten Badminton. ( HHB )
Afdelingen er en sammenlægning d. 1. juni 2000 af Herlev
Idrætsforenings Badmintonafdeling(stiftet den 15. februar 1953) og
Idrætsforeningen Hjorten.

Stk 2:

Afdelingens hjemsted er Herlev Kommune.

Stk 3:

Afdelingens formål er, at udøve og fremme interessen for badminton på
ethvert niveau, og ved at give medlemmerne medansvar for foreningens
virke, at skabe sammenhold og socialt samvær på tværs og derved
udvikle lysten til at tage ansvar og engagere sig i klubben og dens
fremtid.

Stk 4:

Klubben er gennem Sjællands Badminton Kreds (SBKr) medlem af
Dansk Badminton Forbund (DBF) under Danmarks Idræts Forbund
(DIF) og derved tilsluttet The International Badminton Federation (IBF),
og klubben samt dens medlemmer er underkastet de love og
bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.
Klubben er ligeledes medlem af Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger (DGI).
Afdelingen er et selvstændigt medlem af Herlev Idrætsforening og
Idrætsforeningen Hjorten.

§ 2 - Medlemsskab
Stk 1:

Afdelingen optager både aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte
sig dens formål.

Stk 2:

Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk 3:

Medlem er kun de, som har betalt medlemsindskud og kontingent til
HHB og/eller HIBH. Indskuddet betales ved indmeldelsen.

Stk 4:

Medlemmer, der ikke retter sig efter afdelingens vedtægter og love, de
forordninger bestyrelsen bestemmer, samt de bestemmelser hallen,
skolerne og Herlev kommune har, for benyttelse af lokalerne, eller
deltager i turneringer for andre klubber, kan af bestyrelsen udelukkes i
kortere eller længere tid. I grovere tilfælde kan sådanne medlemmer
ekskluderes af klubben, og kun optages igen efter vedtagelse på
generalforsamlingen.

3.
§ 3 - Kontingent
Stk 1:

Kontingentet og medlemsindskuddet fastsættes af bestyrelsen.

Stk 2:

Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, har bestyrelsen bemyndigelse
til at opkræve et ekstra gebyr, at inddrage spilletimen eller ekskludere
medlemmet.

Stk 3:

Kontingentrestance kan, når særlige forhold gør sig gældende,
eftergives af klubben.

Stk 4:

Udmeldelse i sæsonen kan kun ske skriftligt inden den 30. november
med gyldighed fra den 31. december, hvorefter restkontingentet vil blive
tilbagebetalt. Efter 30. november vil indbetalt kontingent tilfalde
klubben.

§ 4 – Generalforsamlingen
Stk 1:

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den afgør ved
simpelt flertal de sager, der i henhold til dagsordenen forelægges til
afgørelse.

Stk 2:

Ordinær generalforsamling afholdes i Herlev inden udgangen af maj
måned med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formændenes beretning
Regnskabsaflæggelse
Indkomne forslag
Valg ifølge reglement
Eventuelt

Stk 3:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk 4:

Alle generalforsamlinger indvarsles af bestyrelsen og bekendtgøres med
mindst 14 dages varsel ved opslag i hallen, samt i et lokalt blad.

Stk 5:

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent.

Stk 6:

Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

4.
Stk 7:

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer,
som har været medlem i over en måned før generalforsamlingen og som
ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Medlemmer der på dagen er
under 16 år kan kun afgive stemme ved en forældre eller værge.

Stk 8:

Til bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan kun vælges personer der er
fyldt 18 år. Personer der ikke er til stede på generalforsamlingen kan kun
vælges, når skriftlig tilsagn fremlægges.

Stk 9:

Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 majoritet på
Generalforsamlingen.

Stk 10:

Skriftlig afstemning foretages blot et medlem ønsker det.

Stk 11:

I tilfælde af stemmelighed er et fremsat forslag faldet.

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk 1:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller
mindst 15% af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Stk 2:

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 30 dage efter
begæringens fremkomst.

§ 6 – Afdelingens ledelse
Stk 1:

Bestyrelsen består af 10 medlemmer:
Formand
(vælges i ulige år)
Næstformand
(vælges i lige år )
Ungdomsudvalgsformand (vælges i ulige år)
Seniorudvalgsformand
(vælges i lige år )
Motionistudvalgsformand (vælges i ulige år)
Veteranudvalgsformand
(vælges i lige år )
Sekretær
(vælges i ulige år)
Kasserer
(vælges i lige år )
Sponsor/eliteudvalgsformand(vælges i ulige år)
Bestyrelsessuppleant
(vælges for et år ad gangen)

5.

Stk 2:

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til SSU, 7 medlemmer til
USU, 5 medlemmer til MSU, 3 medlemmer til VSU, 4 medlemmer til
ESU, samt 1 suppleant til hvert udvalg. Sammen med formændene udgør
de henholdsvis seniorspille-, ungdomsspille-, motionsspille-,
veteranspille- og Elite/sponsorudvalgene.

Stk 3:

For alle udvalg gælder, at de lige udvalgsmedlemmer følger formanden
med hensyn til valgår. De ulige udvalgsmedlemmer det følgende år.

Stk 4:

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Ingen
af disse må være medlem af bestyrelsen. Revisorerne vælges for 2 år
ad gangen og afgår skiftevis. Revisorsuppleanten vælges hvert år.

Stk 5:

Bestyrelsen har den daglige ledelse af afdelingen med ansvar over for
generalforsamlingen.

Stk 6:

Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer afdelingen i H.I.`s
hovedbestyrelse, samt i I.F. Hjortens hovedbestyrelse.

Stk 7:

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formanden`s stemme afgørende. Mindst 5 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Stk 8:

Udvalgsformændene suppleres, ved fravær, af et udvalgsmedlem.

Stk 9:

For at sikre et kontinuerligt arbejde i bestyrelsen må der ikke gå over 2
måneder mellem møderne sæsonen igennem.

Stk 10:

For at sikre en smidig fusion mellem de 2 fusionerende afdelinger, vil
udvalgsformænd, kasserer, sekretær m.v, samt udvalgsmedlemmer
fra de 2 foreninger IKKE være på valg i 2 år. Første valgår (lige år) er
således på generalforsamlingen i maj år 2002, for sæsonen 2002/03.

6.
§ 7- Forhold vedrørende pædofil
Stk 1:

Afdelingen er aktiv i forebyggelse og bekæmpelse af pædofili i
idrætsmiljøet. Samtlige trænere og ledere over 15 år kontrolleres for
eventuelle forhold, som henhører under emnet.

Stk 2:

Kontrollen foretages minimum hvert andet år. I forbindelse med
nyansættelser og indtræden i bestyrelse eller udvalg foretages ligeledes
kontrol. Kontrollen udføres ved indhentning af personoplysninger i Det
centrale Kriminalregister(DCK) jævnfør § 36 i bekendtgørelse fra 2001
om behandling af personoplysninger i DCK.

Stk 3:

Afdelingen afviser konsekvent ansættelse af og bortviser personer, der
har været dømt i henhold til ovenstående. Ligeledes afvises ansættelse af
personer, der nægter at underskrive samtykkeerklæring for kontrol.

Stk 4:

Såfremt mistanke til en person skulle opstå videreføres sagen
øjeblikkelig til Kommunens Børne- og Kulturforvaltning.
Formanden og Ungdomsudvalgsformanden er af afdelingen udpeget som
kontaktpersoner emnet vedrører.

Stk 5:

Afdelingen har fastsat følgende retningslinier for samvær med børn:
- Ingen træner eller holdleder må sove alene med børn på rejser, ture
mv.
- Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
- Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.

§ 8 – Seniorspille-, ungdomsspille-, motionsspille-, veteranspille-, og elite/sponsorudvalg
Stk 1:

Afgørelser i udvalgene træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 2:

Seniorspilleudvalget tager sig af seniorer, mens ungdomsspilleudvalget
tager sig af U19-, U17-, U15-, U13- og U11-spillere.

Stk 3:

Veteran- og motionistspilleudvalgene opgaver er at varetage klubbens
veteran- og motionspilleres interesser, herunder deltagelse i holdturneringer og andre aktiviteter.

7.
§ 9 – Husmoderklubben H.I.B.H
Stk 1:

Husmoderklubben er en afdeling under HHB.

Stk 2:

Husmoderklubben har fuld selvstændighed, idet alle spørgsmål
vedrørende klubbens ledelse afgøres af denne selv.

Stk 3:

Husmoderklubben har sin egen generalforsamling som er klubbens
øverste myndighed.

Stk 4:

De udgifter som HHB har på grund af husmoderklubbens tilhørsforhold, skal betales af husmoderklubben.

Stk 5:

Husmoderklubben´s medlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på
HHB`s generalforsamling.

§ 10 – Økonomi-Regnskab
Stk 1:

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

Stk 2:

Kasseren skal føre et specificeret regnskab over alle indtægter og
udgifter. Kasseren må ikke have mere end kr. 5.000 liggende i kontanter.
Formueanbringelse skal ske i anerkendt bank, eller i obligationer med en
max. løbetid på 5 år.
På den årlige generalforsamling fremlægger kasseren et revideret
regnskab, underskrevet af bestyrelsen og de 2 revisorer.

Stk 3:

Formand og kasserer i forening tegner afdelingens økonomiske
anliggender over for myndigheder og pengeinstitutter.

Stk 4:

Revisorerne skal mindst en gang om året foretage uanmeldt revision.

Stk 5:

Årlig beretning til Folkeoplysningsudvalget. Årsregnskab og beretning
om medlemmernes sociale og engagerende aktiviteter for foreningens
fortsatte virke, indsendes senest 1. august.

§ 11 – Forskellige bestemmelser
Stk 1:

Personer, der i særlig grad har virket til gavn for vor klub, kan udnævnes
til æresmedlemmer. Beslutningen herom træffes af en fuldtallig og enig
bestyrelse.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

8.
Stk 2:

HHB udgiver sit eget medlemsblad FJERORIENTERING til gavn for
medlemmerne og alle interesseorganisationer omkring klubben.
Ligeledes vedligeholdes foreningens hjemmeside:
www.herlevhjortenbadminton.dk

Stk 3:

Bestyrelsen, halledelsen, kommunen og skolerne har ret til at inddrage
spilletimer, hvis man skal bruge dem til vigtige formål. Dog skal disse
ændringer meddeles ved opslag senest 8 dage forinden.

Stk 4:

Før skolerne forlades efter hver spilleaften skal spillerne drage omsorg
For følgende:
- Net og støtter sættes på plads.
- Brugte bolde og eventuelle glemte effekter fjernes fra
sale og baderum.
- Alle vinduer lukkes og tilhaspes.
- Se efter, at vandhaner er lukkede.
- Lyset slukkes i sale og baderum.

.

§ 12- Foreningens opløsning
Stk 1:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette
øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af
foreningens medlemmer er tilstede og mindst ¾ stemmer for forslaget.
Hvis der af de fremmødte er ¾ flertal for opløsning, skal der tidligst 4 og
højst 8 uger efter indkaldes til en ny generalforsamling, med kun dette
punkt på dagsordenen. På denne generalforsamling kan opløsning uden
hensyn til antallet af fremmødte, vedtages, når mindst ¾ af de
tilstedeværende stemmer herfor.

Stk 2:

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages eventuelle midler og
rekvisitter til ligelig fordeling mellem Herlev Idrætsforening og Hjorten
Idrætsforening.

Disse vedtægter kan udleveres til alle afdelingens medlemmer efter ønske samt ved
generalforsamlingen.

Herlev/Hjorten Badminton
10. maj 2004:

Dirigent:

Formand:

Således vedtaget på de sammenlæggende generalforsamlinger den 9. maj 2000 og 22.maj 2000.
Gennemgribende ændringer på grund af ny folkeoplysningslov, samt andre mindre justeringer på
generalforsamlingen den 22. maj 2001.
Tilføjelse af ny § 7 vedr. Pædofili, vedtaget på generalforsamlingen den 10. maj 2004.

