
 
      

 

       Vedtægter 

Bowlingklubben Brasilia 

 
§ 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold. 
 1.1 Navn:  Bowlingklubben BRASILIA  

Stiftet 21. oktober 1963. 
 1.2 Hjemsted:  Odense Bowlinghal. 
 1.3 Klubben har tilhørsforhold i Odense Bowlinghal og er medlem 

  af Fyns Bowling Union samt Odense Bowling Alliance. 
1.4        Klubben er underlagt love og vedtægter for de sammen- 

slutninger, som klubben er medlem af. 
 

§ 2. Formål. 
Klubbens formål er at dyrke bowling. Endvidere skal klubbens arbejde give 
børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratlig 

samvær med jævnaldrende i deres fritid. 
 

§ 3. Medlemmer. 
3.1 Som medlemmer optages alle, såvel danske- som udenlandske 

statsborgere. 

3.2 Klubbens primære medlemsform skal være aktive, men ønsker et 
medlem for en given periode at være passiv med licens, kan 

bestyrelsen for dette medlem give tilladelse dertil. 
3.3 Hvis et medlem ønsker at støtte klubben, kan vedkommende stå 

som passiv medlem uden licens. 

 

§ 4. Ledelse. 
4.1     Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, der 
          vælges for 2 år af gangen. 

4.2     Alle klubbens medlemmer over 18 år kan stille op til bestyrelsen. 
 

§ 5. Generalforsamling. 
5.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kun her kan 

der tages beslutninger om vedtægtsændringer. 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. 
5.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 15 januar. 
 
 

5.4 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 14 dages varsel og 
skal udover dagsorden indeholde skriftlige beretninger fra 

formanden, seniorlederen og ungdomslederen samt revideret 
regnskab, budget for det kommende år og eventuelt indkommende 
forslag. 



5.5 Dagsorden: 
1 Valg af dirigent. 
2 Forhandlingsprotokol. 

3 Formandens beretning. 
4 Seniorlederens beretning. 

5 Ungdomslederens beretning. 
6 Regnskab. 
7 Budgetforelæggelse. 

8 Fastsættelse af kontingent og indskud. 
9 Indkommende forslag. 

10 Valg: 
a. Formand   lige år. 
b. Sekretær   lige år. 

c. Seniorleder   ulige år. 
d. Ungdomsleder  ulige år. 

e. Kasserer   ulige år. 
f. 2 seniorudvalgsmedlemmer lige år. 
g. 2 bestyrelsessuppleanter hvert år. 

h. 2 revisorer   hvert år. 
i. 2 revisorsuppleanter  hvert år. 

          11. Eventuelt. 
5.6    Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindeligt 

         stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af 
         klubbens vedtægter kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne  
         stemmer. 

5.7 På generalforsamlingen kan der udøves stemmeret på følgende  
måder: 

1. Alle medlemmer som er fyldt 18 år har, ved personligt  
fremmøde, 1 stemme. 

2. Alle medlemmer under 18 år har, ved personligt fremmøde 

ifølge med en forælder eller værge, 1 stemme. 
3. Ingen kan videregive sin stemme via fuldmagt. 

5.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens 
beslutning eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsender  
begæring herom med skriftlig motivering af det eller de emner, som 

ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling er 
beslutningsdygtig i alle sager, der er i overensstemmelse med 

klubbens vedtægter, når den er lovligt indvarslet 14 dage før. 
 
§ 6. Tegningsret for foreningen. 

6.1 I dagligdagen varetages klubbens interesser af den siddende 
Formand i overensstemmelse med generalforsamlingens og 

bestyrelsens beslutninger. 
6.2 Kun formanden og kassereren kan i hverdagen disponere over        

Klubbens økonomiske midler og kun disse to har ret til at hæve 

penge fra klubbens bankkonti og udskrive checks. 
6.3 Kun formanden kan efter godkendelse af generalforsamlingen indgå  

Aftaler med 3. part om lån og pantsættelse. 
 
 

§ 7. Kontingenter. 
7.1 Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen. 

7.2 Kontingent og indskud dækker klubbens drift. 
7.3 Kontingent for passive fastsættes af bestyrelsen. 
7.4 Kontingent, indmeldelsesgebyr, licens og andre faste indbetalinger 

til klubben skal ske via bankoverførelse eller girokort. 



 
§ 8. Restancer. 
 Restance er ikke tilladt. Bestyrelsen kan i tilfælde af et medlems restance  

 på 2 måneder ekskludere vedkommende. 
 Når restancen er betalt, kan vedkommende, mod nyt indmeldelsesgebyr,  

 atter genoptages som medlem i klubben. 
 
§ 9 Regnskab. 

9.1 Kassereren fører klubbens regnskab og skal på bestyrelsesmøderne     
give bestyrelsen en oversigt over klubben økonomi. 

9.2 Klubbens regnskab løber fra  1. januar til 31. december og skal 
være afsluttet og revideret af de 2 hertil valgte revisorer inden den 
15. januar i det nye regnskabsår. 

9.3 Kassereren må til daglig ikke ligge inde med en kontantbeholdning 
på mere end kr. 5.000,00. Undtaget herfra er under klubbens 

arrangementer, hvor kontantbeholdningen på første bankdag, 
straks skal bringes under kr. 5.000,00 

 

§ 10. Forhandlingsprotokol. 
 Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder 

 og generalforsamlinger. Protokollen underskrives af formand og sekretær. 
 

§ 11. Sponsor. 
Bestyrelsen forhandler sponsorkontrakt på klubbens vegne. Resultatet af 
forhandlingerne fremlægges på generalforsamlingen eller på et klubmøde. 

Bestyrelsen har ret til at udpege en eller flere personer til at varetage 
disse forhandlinger. Alle sponsorkontrakter skal inden underskrivelse 

godkendes af bestyrelsen. 
 
§ 12. Udelukkelse. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis det skønner, at det pågældende 
medlem modarbejder sin klub eller udviser usportslig optræden. Det 

udelukkede medlem kan anke kendelsen til afgørelse på førstkommende 
ordinære generalforsamling. 

 

§ 13. Opløsning. 
Klubben kan ikke opløses, så længe mindst 8 medlemmer stemmer for 

dens bevarelse. Ved opløsning af klubben skal eventuelle midler gå til 
foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde 
i Odense Kommune. 

 
 Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2016. 

 
 Formand  Kasserer  Sekretær 
 Helle O. Andersen Kent Wigman Kenneth Truegaard 

   
  


