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Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager)
Navn og formål
§1
Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976.
Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter, Ugandavej 85-105 2770 Kastrup, som også er
spillested.
§2
Klubbens formål er at dyrke og udbrede kendskab til badmintonspillet under motionsmæssige
former, samt deltage i turneringer.

Medlemmer
§3
Klubben er gennem Københavns Badminton Kreds medlem af Danmarks Badminton Forbund
under Danmarks Idræts Forbund og medlemmerne er underkastet de love og bestemmelser som
disse forbund måtte fastsætte.
§4
Klubben består af aktive ungdomsspillere, seniorspillere, veteranspillere og motionsspillere i
henhold til regler fastsat af Københavns Badminton Kreds og Danmarks Badminton Forbund.
Der kan også optages passive medlemmer.
§5
Information om indmeldelse i klubben kan fås ved mundtligt eller skriftlig henvendelse til
bestyrelsen. Klubbens love kan hentes på klubbens hjemmeside: www.nbk-amager.dk
§6
Udelukket fra medlemskab er personer, som er ekskluderet af en klub under Danmarks Idræts
Forbund (DIF), eller som på grund af restance er slettet af en klub under DIF, så længe deres
mellemværende med den pågældende klub ikke er udlignet.
§7
Medlemmerne er underkastet de bestemmelser som bestyrelsen måtte fastsætte, herunder
vedrørende spilletider, deltagelse i turneringer m.v.

2

§8
Medlemmerne er ikke ansvarlig for klubbens forpligtelser.
Kun den tilstedeværende klubformue hæfter herfor.
§9
Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen ekskludere et medlem af klubben. Dog kan
vedkommende kræve sin sag forelagt på den først kommende ordinære generalforsamling, der afgør
sagen ved skriftlig afstemning. For genoptagelse kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Kontingent
§ 10
Ved indmeldelse betales et indskud. Medlemskontingent og indskud betales forud.
Størrelsen af medlemskontingent og indskud fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Sæson for hallen er 1. August til 30. Juni.
§ 11
Senest den 1. september kontaktes klubbens medlemmer skriftligt med information om betaling af
kontingent. Informationen udsendes udelukkende som e-mail. Såfremt kontingent ikke indbetales
rettidigt, udsendes rykkerskrivelse, og medlemmet pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyret
fastsættes af bestyrelsen.
§ 12
Ethvert medlem, der ikke har betalt kontingent i forbindelse med rykker, vil være at betragte som
slettet efter 14 dages restance.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren.

Generalforsamlingen.
§ 13
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang
årligt, inden udgangen af april måned og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er medlemmer
over 16 år, hvis forhold til klubben er i orden, jf. § 12. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt
møde. Afstemning foregår ved håndsoprækning, men skal, hvis blot eet medlem ønsker det,
foretages skriftligt. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
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§ 14
Ændringer af klubbens love kan kun ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Ophævelse af N.B.K. kan kun ske, såfremt 1/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Ændring af § 14 kræver at 1/3 af det samlede medlemstal stemmer herfor.
§ 15
Ved klubbens eventuelle opløsning skal den eventuelle formue skænkes bort til idrætslige formål,
hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse ved simpel stemmeflerhed.
§ 16
En generalforsamling skal for at være lovlig, indkaldes med angivelse af dagsorden jf. § 18,
herunder evt. forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra klubbens medlemmer. Indkaldelsen
incl. bilag annonceres på klubbens hjemmeside og via opslag på klubbens informationstavler i
Vestamagerhallen med mindst 2 ugers varsel. Det skal af indkaldelsen fremgå, at protokollen er
fremlagt til gennemsyn 30 minutter før generalforsamlingens start. På generalforsamlingen kan kun
vedtages, hvad der er opført på dagsordenen.
§ 17
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 1 uge før Generalforsamlingen. Forslag som er forkastet af en generalforsamling, ordinær
såvel som ekstraordinær, kan ikke medmindre bestyrelsen finder det nødvendig, genoptages før
næste ordinære generalforsamling.
§ 18
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen samt eventuelle udvalg.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På lige år vælges formand, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.
På ulige år vælges næstformand, kasserer, et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
Alle vælges for 2 år af gangen.
8. Valg af revisor, skiftevis for 2 år af gangen.
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
10. Valg til udvalg.
11. Eventuelt.
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§ 19
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar, dog kræves en alder af mindst 18 år ved valg til
bestyrelsesmedlem eller revisor. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden til
bestyrelsen har tilkendegivet at de er villige til at modtage valg.
§ 20
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Indkaldelse med
angivelse af dagsorden skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse skal ske senest 4
uger efter modtagelsen af et af medlemmerne fremsat krav.
§ 21
Der kan på generalforsamlingen vælges et spilleudvalg, til varetagelse af opgaver i forbindelse med
sportslige arrangementer m.v.
Der kan ligeledes nedsættes det nødvendige antal udvalg til varetagelse af andre opgaver , som
f.eks. udgivelse af klubblad og afholdelse af klubfester m.v.

Bestyrelse, revision og udvalg
§ 22
Klubben ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær,
repræsentant for ungdomsspillerne samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af vakance, hvor en
suppleant indtræder, har bestyrelsen ret til, indtil næste generalforsamling, at foretage de
nødvendige omplaceringer af poster. Næstformanden er dog pligtig til at fungere som formand i
tilfælde af dennes udtræden, indtil førstkommende generalforsamling.
§ 23
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Klubbens pengemidler administreres af bestyrelsen. Kassereren er pligtig til at fremlægge ajourført
kassebog for bestyrelsen.
Den kontante beholdning må ikke uden rimelig grund overstige kr. 2500,00.
Klubbens midler indsættes på giro- eller bankkonto. På klubbens konti kan indestående disponeres
af formand, kasserer eller næstformand.
§ 24
Bestyrelsesmøder kan indvarsles, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Møderne skal indvarsles senest en uge forinden , dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra.
Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Suppleanten kan deltage i møderne uden stemmeret.
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§ 25
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra korrekt indkaldte bestyrelsesmøder 2 gange uden at have
meldt afbud, kan vedkommende afsættes og erstattes af suppleanten.
§ 26
Revisorerne skal føre kontrol med klubbens regnskab og skal inden generalforsamlingens
afholdelse gennemgå og påtegne regnskabet. Revisorerne har i øvrigt pligt til, mindst èn gang årligt,
kritisk at gennemgå klubbens indtægter og udgifter.
§ 27
Alle udvalg er ansvarlige overfor bestyrelsen, som kan forlange at der føres protokol over deres
møder. Udvalgene kan, efter anmodning til bestyrelsen, bevilges et efter dennes skøn passende
beløb, til afholdelse af de udgifter som udvalgene skal afholde som følge af deres virke.
§ 28
Ethvert udvalg, som på foreningens vegne har indtægter eller udgifter, er regnskabspligtige.
Regnskab aflægges og økonomisk mellemværende afregnes med kassereren, inden regnskabsårets
afslutning.
§ 29
Halvdelen af formandens, kassererens og spilleudvalgsformandens telefonabonnement dækkes af
klubben.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. Maj 1994.
Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger:
26. maj 1998, 27. marts 2001, 23. april 2002, 29. april 2003, 18. april 2005, 27. april 2010, 15. april
2011, 24. april 2012 og 2. april 2014

