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§ 1.       NAVN og OMRÅDE Stk. 

1.  VB II’s BILLARDKLUB  

Stk. 2.  Stiftet 7. december 1989   

Stk. 3.  Hjemmehørende Vildtbanegård, 2635 Ishøj   

  

§ 2.      FORMÅL  

Stk. 1.  At samle voksne og unge om billardsporten  

  

§ 3.      OPTAGELSE  

Stk. 1.  Alle der er fyldt 8 år.  Ved indmeldelse skal 

navn, fødselsdato og bopæl oplyses. Stk. 2.  Nye 

medlemmer betaler 3 måneders kontingent forud. 

(Skæringsdato 1-15 og 16-ultimo). De 3 måneder er 

prøvetid og bestyrelsen kan i denne periode afvise 

medlemmet, uden at der er tale om eksklusion.   Stk. 3.  

Ansøgning om medlemskab fra tidligere medlemmer, 

der er slettet p.g.a. restance eller er ekskluderet af andre 

årsager, stiles til bestyrelsen, der afgør ansøgningen.  

  

§ 4.      KONTINGENT  

Stk. 1.  Kontingent og gæstekorts pris (pt. kr. 30.) 

fastsættes på budgetmødet. Der betales kontingent alle 

måneder undtagen feriemåneden, juli)  

Stk. 2.  Restance, ud over 2 måneder, medfører 

automatisk slettelse som medlem. Det påhviler 

medlemmet selv, at indbetale det månedlige kontingent.  

  

§ 5.      GENERALFORSAMLING  

Stk. 1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste 

myndighed, og er beslutningsdygtig uanset antal 

fremmødte. Den ordinære generalforsamling og 

budgetmøde afholdes inden 3 måneder fra regnskabsårets 

afslutning som er 30. juni. Stk. 2.  Ekstraordinær 

generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller når mindst 1/3 af stemmeberettigede 

medlemmer afgiver skriftlig begæring herom, med 

angivelse af forhandlingsemne. I dette tilfælde skal alle 

underskrivere være til stede ved generalforsamlingen, 

eller ved udeblivelse skriftligt meddele afbud til 

bestyrelsen senest 8 dage før. I modsat fald er 

generalforsamlingen ugyldig. Ekstraordinær 

generalforsamling indvarsles senest 14 dage efter at 

begæringen herom er modtaget, med angivelse af de 

punkter, der ønskes behandlet.   

Stk. 3.  Afdelingsbestyrelsen kan, til enhver tid, indkalde 

til ekstraordinær generalforsamling.  

Stk. 4.  Den ordinære generalforsamling skal, for at være 

lovlig, være indvarslet skriftligt med 4 ugers varsel, 

revideret regnskab og rammebudget udsendes sammen 

med indkaldelsen, som skal angive mødested, tidspunkt 

og dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet, indgives til 

bestyrelsen senest 14 dage i forvejen og bekendtgøres 

ved opslag i klubben.                                              

Stk. 5.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, 

skal minimum indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere  

3. Bestyrelsens beretning  

4. Beretning fra turneringsleder   

5. Kassereren aflægger regnskab  

6. Fastsættelse af kontingent og rammebudget  

  

  

  

  

  

7. Indkomne forslag  

8. Valg af formand (Ulige år)  

9. Valg af kasserer (Lige år)  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer    

11. Valg af suppleanter   

12. Valg af turneringsleder (Lige år)  

13. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant  

14. Eventuelt  

  

§ 6.       REGLER FOR AFSTEMNING  

Stk. 1.  Kun medlemmer der er fyldt 18 år, har stemmeret på 

generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har taleret.  

Medlemmer på prøvetid har ikke stemmeret.  

Stk. 2.  Medlemmer der har overskredet restancefristen har ikke 

adgang til generalforsamlingen.  

Stk. 3.  For at komme i bestyrelsen skal man være fyldt 21 år. 

Der kan opstilles til tillidsposter, når man har været medlem af 

Billardklubben i et ½ år.  

Stk. 4.  Alle medlemmer af klubben kan vælges som formand, 

kassereren skal vælges blandt beboere i VB I,-II,-III og VB IV.  

Ved fratræden af en af disse personer i “utide”, skal der straks 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Stk. 5.  På 

generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal. 

Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske fra 3 

medlemmer, eller i tvivlstilfælde.  

Stk. 6.  Der kan ikke, på generalforsamlingen afgives stemme 

pr. fuldmagt. Dog kan der stemmes på en person, der er 

forhindret i at give møde den pågældende dag, mod 

forevisning af fuldmagt.  

  

§ 7.       LEDELSE  

Stk. 1. klubben ledes af en bestyrelse, bestående af:   

Formand, Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Derudover er der en observatør fra afdelingsbestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær 

og fastlægger selv sin arbejdsgang  

Stk. 2.  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand og 1 

bestyrelsesmedlem i ulige år, kasserer og 2 bestyrelses- 

medlemmer i lige år. Suppleanter er på valg hvert år. 

Observatøren vælges af afdelingsbestyrelsen, der meddeler 

klubben dens repræsentant.  

Stk. 3.  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det 

nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 

fremsætter ønske herom. Bestyrelsen afholder dog møde mindst 

een gang i kvartalet.  

 Stk. 4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 

medlemmer er til stede med formand eller næstformand. 

Stk. 5.  Et bestyrelsesmedlem, der udebliver 3 på hinanden 

følgende bestyrelsesmøder, uden afbud, udelukkes fra 

bestyrelsen, og 1. suppleanten indtræder.  

Stk. 6.  Formand eller næstformand leder bestyrelses- møderne. 

Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens 

stemme afgørende. Dersom formanden ikke er til stede, og 

stemmerne står lige, udsættes afgørelsen til et senere møde.  

Stk. 7.  Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, der udsender 

dagsorden 5 dage i forvejen.   



Stk. 8.  Bestyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelse og 

nyanskaffelser af klubbens inventar, samt for rengøring af 

samme. §7 fortsat......  

Stk. 9.  Bestyrelsen kan, i forbindelse med en evt. 

spiritus- bevilling, udpege en bestyrer, der sammen 

med klubben er ansvarlig overfor myndighederne. Stk. 

10.  Bestyrelsen beslutter medlemsskab af en eller flere 

landsorganisationer indenfor billardsporten. Stk. 11.  

Bestyrelsen kan efter opgave, nedsætte de udvalg der er 

nødvendige (ad hoc / faste). Et sådant udvalg skal altid 

bestå af mindst 1 bestyrelsesmedlem.  

  

§ 8.   BESTYRELSEN  

Stk. 1.  Bestyrelsen skal altid være i kontakt med 

klubbens medlemmer, og holde disse underrettet om 

arbejdet i klubben.  

Stk. 2.  Det er bestyrelsens pligt, at drage omsorg for, at 

klubbens love, vedtægter, ordensreglement samt 

myndigheders bestemmelser bliver overholdt. Stk. 3.  

Kassereren fører klubbens regnskaber, modtager 

kontingent og betaler klubbens udgifter. Ved den 

ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede 

regnskab, samt fortegnelse over klubbens ejendele. På 

bestyrelses- møderne giver kassereren en 

regnskabsoversigt. Stk. 4.  Udtræk af foreningens midler 

i bank eller sparekasse, kan kun ske med formandens og / 

eller kassererens underskrift.  

Stk. 5.   Klubbens sekretær fører en protokol over såvel 

generalforsamling, bestyrelsesmøder samt evt. andre 

mødeaktiviteter. Protokollen skal føres således, at den 

ikke senere kan drages i tvivl.  

Stk. 6.  Turneringslederen udpeges af  bestyrelsen hvert 

andet år og har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, dog 

uden stemmeret. Turneringslederen sammensætter selv 

Turneringsudvalget, der skal sørge for at billardborde, 

køer tavler og andet spillemateriel skånes og holdes i 

bedst mulig stand. Fornyelse af spillemateriel aftales med 

bestyrelsen. Turneringsudvalget tilrettelægger 

turneringer, sammensætter hold og arrangerer træning.  

Sager af økonomisk art skal godkendes af bestyrelsen.  

  

§ 9.       REGNSKAB  

Stk. 1.  Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. 

december. Regnskaberne revideres af de på 

generalforsamlingen valgte revisorer.  

  

§ 10.     EKSKLUSION  

Stk. 1.  Midlertidig eksklusion af et medlem kan ske, ved 

bestyrelsens foranledning, hvis man skønner, at et 

medlem ikke har rettet sig efter klubbens regler, eller ved 

ukammeratlig optræden forsøger at skade klubbens 

interesser.  

Stk. 2.  Fuldstændig eksklusion foretages af 

generalforsamlingen, og skal behandles som særskilt 

punkt på dagsordenen. Det medlem, der foreslås 

ekskluderet, har adgang til generalforsamlingen, og skal 

underrettes pr.  

brev senest 8 dage før.  

  

  

  

§ 11.      UDMELDELSE  

Stk. 1.  Udmeldelse fra klubben skal ske skriftligt til kassereren, 

og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen sker.  

  

§ 12.     OPLØSNING  

Stk. 1.  Klubben kan ikke opløses, såfremt 1/3 af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for dens beståen. Stk. 

2.  Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Stk. 3.  

Afdelingsbestyrelsen kan lukke klubben, hvis love og 

vedtægter ikke overholdes.  

Stk. 4.  I tilfælde af klubbens opløsning, overgår klubbens 

midler og ejendele til afdelingsbestyrelsens varetægt.  

  

§ 13.     KONDUITE  

Stk. 1.  Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen 

afgørelsen under ansvar overfor generalforsamlingen og 

afdelingsbestyrelsen.  

  

§ 14.     IKRAFTTRÆDEN  

Vedtaget på generalforsamling den 9. januar 1990. Revideret:  

23. marts 1992  

29. marts 1993  

18. oktober 1993  

28. marts 1994 27. 

marts 1995 18. 

marts 1996  

17. marts 1997  

20. oktober 1997  

22. marts 1999 20. 

marts 2000  

19. marts 2001  

 6. august 2001  

21. februar 2005   

26. februar 2006 Godkendt på bestyrelsesmøde.   

31. marts 2009 Ændret ved generalforsamling 19. 

marts 2012 Ændret ved generalforsamling  

18. marts 2013 Ændret ved generalforsamling  

21. marts 2016 ændret ved generalforsamling 

26. september 2016 Godkendt på generalforsamling  
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