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A. Badminton Sjælland
§1
Kredsens navn er Badminton Sjælland, i disse love benævnt BS. Området er Sjælland med undtagelse af
København og nærmeste omegn.
§2
Kredsens formål er at samle alle badmintonklubber i sit område, for ved sit arbejde at fremme spillet til gavn
for dansk badminton.
§3
Kredsen er tilsluttet Badminton Danmark (BD) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er gennem BD
tilsluttet Badminton World Federation (BWF).

B. Klubber i BS
§4
Som medlem kan optages enhver klub indenfor BS’s område, forudsat at klubbens love godkendes af
kredsen. Kredsens bestyrelse afgør, om optagelse kan finde sted. Alle senere ændringer i klubbens love
skal tilsendes kredsen.
§5
Enhver klub kan forlange kredsens vejledning eller afgørelse i forbindelse med fortolkning af BD’s
spilleregler og BS’s love og reglementer.
§6
Klubberne er underkastet de for kredsen vedtagne love og de af kredsen trufne afgørelser.
§7
Klubberne er forpligtet til at sørge for, at BD’s love og amatørregler overholdes, samt sørge for at BWF’s
spilleregler overholdes ved matcher og turneringer.
§8
Klubbernes kontingentet til BS fastsættes på et repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte kontingentet for klubber, der på grund af særlige forhold i kortere
eller længere tid er afskåret for at udøve spillet i BS regi.
Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at indgå en tidsbestemt aftale med BD om fastsættelse og
opkrævning af et samlet kontingent til BD og BS og om fordelingen af de indkomne kontingentindtægter. En
sådan aftale er dog først gyldig, når den er godkendt af BS’s repræsentantskab på et
repræsentantskabsmøde
Kontingent og andre ydelser til kredsen er forfaldne senest 14 dage efter modtagen opgørelse. .
§9
Klubberne skal hvert år indberette medlemstal i henhold til Danmarks Idrætsforbunds regler.
§ 10
Klubberne skal foretage indberetning til kredsen om udelukkelse af medlemmer senest 8 dage efter
udelukkelsen.
§ 11
Åbne mesterskaber, invitationsturneringer o.lign. skal godkendes af BS/BD iht. de for turneringer gældende
reglementer fra BS/BD.
§ 12
Klubberne skal forud for deltagelse i matcher mod udenlandske klubber (hold), velgørenhedsmatcher samt
matcher mod klubber (hold), der ikke er tilsluttet BD, indhente tilladelse af BD.
§ 13
Hvis en spiller eller en leder har gjort sig skyldig i:
@ Overtrædelse af BD’s eller BS’s love og reglementer
@ Udeblivelse fra forpligtende aftaler/arrangementer, arrangeret af BS og BS’s medlemsklubber
@ Utilbørlig opførsel under turneringer
@ Handlinger, der skader BS’s anseelse
@ Brud på indgåede kontrakter
kan BS’s bestyrelse træffe følgende foranstaltninger over for den pågældende spiller eller leder:
@ ildeling af irettesættelse eller advarsel
@ Udelukkelse (karantæne) fra deltagelse i turneringsspil eller lederarbejde i BS på bestemt eller ubestemt
tid
@ Anmode en klub om at foretage eksklusion
Udelukkelsen kan af personen indbringes for BD’s disciplinærudvalg, jf. BD’s love § 11, inden 5 uger efter, at
den er meddelt vedkommende.
§ 14
Kredsens bestyrelse kan udelukke en klub, hvis ovenstående bestemmelser overtrædes.
Genoptagelse kan finde sted, når bestyrelsen skønner, at begrundelsen for udelukkelsen er bortfaldet.
Kredsens bestyrelse kan indstille en klub til eksklusion på et repræsentantskabsmøde.
Forslag herom skal da oplyses på dagsordenen. På det pågældende repræsentantskabsmøde har den
pågældende klub kun taleret. Spørgsmålet om eksklusion afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed bortfalder forslaget.
En eventuel eksklusion kan af den pågældende klub appelleres til BD.
En ekskluderet klub kan genoptages i kredsen, når det vedtages på et repræsentantskabsmøde med
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed optages klubben. Forslag om genoptagelse skal være
opført på
dagsordenen.
§ 15
Udmeldelse skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel til 1. juli. Kontingent for den sæson, hvori
udmeldelsen finder sted, skal betales fuldt ud, ligesom eventuelle andre mellemværender skal være
ordnede, inden udmeldelsen kan finde sted. Sker udmeldelsen efter 1. april, skal klubben betale kontingent
for hele den efterfølgende sæson.
C. Spillere under BS
§ 16
En spiller kan godt være medlem af flere klubber og deltage i åbne turneringer for disse klubber. BS
fastsætter selv regler i overensstemmelse med BD’s til enhver tid gældende klubskiftereglement for, hvorvidt
en sådan spiller kan repræsentere mere end en klub i samme sæson i BS’s holdturnering og de individuelle
sjællandsmesterskaber.
§ 17
En spiller kan ikke overgå fra en klub til en anden, før vedkommende har ordnet sine forhold til den klub, der
forlades.
§ 18
Ingen udelukkede personer, jf. § 13 vil kunne beklæde bestyrelsesposter eller andre tillidsposter inden for
kredsen, og ej heller kunne fungere som officials i kredsens arrangementer.
Ingen udelukket person kan optages i en anden under kredsen hørende klub uden kredsens tilladelse.
Enhver afgørelse om udelukkelse kan af den pågældende person indankes for BS/BD’s bestyrelse.
D. BS repræsentantskabsmøde
§ 19 Repræsentantskabet er med de indskrænkninger, som nærværende love foreskriver, den højeste
myndighed i alle kredsens anliggender.
§ 20
På repræsentantskabsmødet er hver medlemsklub berettiget til at stille med 1 repræsentant for hver
påbegyndt 200 aktive medlemmer. Dog kan ingen klub have flere stemmeberettigede repræsentanter, end
kredsens bestyrelse tæller.
På mødet har kun personligt fremmødte klubrepræsentanter samt medlemmer af kredsens bestyrelse og de i
§ 30 nævnte udvalg stemmeret.
Ingen personer har dog mere end én stemme.
Ingen klub kan stille med stemmeberettigede repræsentanter, såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt.
Alle fremmødte har taleret.
§ 21
Valgbare til bestyrelse og udvalg er alene
@ Personligt fremmødte klubrepræsentanter
@ Nuværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i BS
@ Medlemmer af klubber under BS
Hvis en kandidat ikke er til stede under repræsentantskabsmødet, skal der foreligge en skriftlig
tilkendegivelse inden mødets start om, at den pågældende er villig til valg.
Repræsentanter til BD’s repræsentantskabsmøde kan vælges blandt de fremmødte stemmeberettigede på
BS’s repræsentantskabsmøde, jf. § 20.
Herudover kan vælges ikke tilstedeværende medlemmer af BS’s bestyrelse og udvalg, hvis de pågældende
er indstillet af bestyrelsen inden mødets start eller skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til valg. Dog kan
ingen klub indstille flere personer end det antal stemmeberettigede repræsentanter, som klubben kan stille
med til BS’s repræsentantskabsmøde.
§ 22
Repræsentantskabet indkaldes af kredsens bestyrelse.

id og sted skal bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til klubberne med mindst 5 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet under det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden pkt. 6, skal være
kredsens formand i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Den endelige dagsorden skal udsendes til klubberne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
§ 23
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte og afgør de forelagte
spørgsmål ved simpel stemmeflerhed; dog gælder særlige regler om vedtagelse af lovændringer og
beslutning om opløsning af kredsen, jf. §§ 36 og 37.
§ 24
Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om, hvorledes sagerne iht.
nærværende love skal behandles, og træffer bestemmelse om, hvorledes afstemningen skal foregå.
Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede repræsentanter
forlanger det.
§ 25
Over repræsentantskabsmødet optages et fuldstændigt referat, der opbevares i 2 år. Udfærdiges et skriftligt
referat, skal dette underskrives af formanden og dirigenten.
§ 26
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 1 måned før BD’s repræsentantskabsmøde,
§ 27
På dagsordenen skal forefindes følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af mødets lovlighed.
3. Optælling af stemmeberettigede.
4. Beretninger om kredsens virksomhed.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (herunder fastsættelse af kontingent).
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer
d. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af udvalgsformænd:
a. Valg af formand for seniorspilleudvalget
b. Valg af formand for ungdomsspilleudvalget
c. Valg af formand for veteranspilleudvalget
d. Valg af formand for dommerudvalget
9. Valg af udvalgsmedlemmer:
a. Valg af medlemmer til seniorspilleudvalget
b. Valg af medlemmer til ungdomsspilleudvalget
c. Valg af medlemmer til veteranspilleudvalget
d. Valg af medlemmer til dommerudvalget
10. Valg af repræsentanter til BD’s repræsentantskabsmøde
11. Valg af revision
a. Valg af 2 kritiske revisorer
b. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
13. Valg af mødested for næste års repræsentantskabsmøde
§ 28
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når kredsens bestyrelse finder det påkrævet.
Endvidere skal ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest 6 uger efter, at mindst en fjerdedel
af kredsens klubber skriftligt over for bestyrelsen fremsætter motiveret krav herom med angivelse af
dagsorden.
Indvarslingen skal finde sted med 4 ugers varsel. Herudover gælder samme bestemmelser som for det
ordinære repræsentantskabsmøde, jf. §§ 19, 20, ,22, 23, 24 og 25.

E. BS bestyrelse og udvalg
§ 29 Kredsens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, 0-2 bestyrelsesmedlemmer,
formændene for senior-, ungdoms- og veteranspilleudvalgene samt formanden for dommerudvalget. Disse
vælges for en periode af 2 år.
På lige årstal afgår formanden og evt. det ene bestyrelsesmedlem, formændene for ungdoms- og
veteranspilleudvalg samt dommerudvalg. På ulige årstal afgår næstformanden, kassereren og evt. det andet
bestyrelsesmedlem samt formanden for seniorspilleudvalget. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen varetager kredsens anliggender:
a. Bestyrelsen disponerer over kredsens midler til kredsens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende
dens virksomhed, men er i øvrigt overfor repræsentantskabet ansvarlig for sine dispositioner
b. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
c. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men skal føre medlemskartotek, kasseregnskab samt
forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder.
d. Bestyrelsen fastsætter regnskabsåret.
§ 30
Seniorspilleudvalget består udover formanden af 2-6 medlemmer. Udvalgsmedlemmer kan vælges af
repræsentantskabet og gælder for en periode af 2 år. Bliver ingen valgt, konstituerer formanden selv udvalget år
for år.
Ungdomsspilleudvalget består udover formanden af 4-8 medlemmer. Udvalgsmedlemmer kan vælges af
repræsentantskabet og gælder for en periode af 2 år. Bliver ingen valgt, konstituerer formanden selv udvalget år
for år.
Veteranspilleudvalget består udover formanden af 2-6 medlemmer. Udvalgsmedlemmer kan vælges af
repræsentantskabet og gælder for en periode af 2 år. Bliver ingen valgt, konstituerer formanden selv udvalget år
for år.
Dommerudvalget består udover formanden af 2-6 medlemmer. Udvalgsmedlemmer kan vælges af
repræsentantskabet og gælder for en periode af 2 år. Bliver ingen valgt, konstituerer formanden selv udvalget år
for år.
Formændene vælges særskilt iflg. dagsordenen og er fødte medlemmer af bestyrelsen.
Udvalgenes opgaver er i samarbejde med bestyrelsen at varetage tilrettelæggelsen af kredsens aktiviteter
inden for de enkelte områder.
I alle turneringsanliggender er udvalgene inden for deres områder højeste myndighed, bortset fra
spillereglernes og BS’s reglementers fortolkning.
I tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af BS’s reglementer kan de af udvalgene trufne afgørelser
appelleres til BD’s hovedbestyrelse. BD’s appeludvalgs afgørelser vedrørende spørgsmål, der har direkte
betydning for den videre afvikling af en igangværende holdturnering, er endelige og kan ikke indbringes for
DIF’s Appeludvalg, medmindre BD’s Appeludvalg af helt særlige grunde bestemmer andet.
Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.
§ 31
Ved alle valg skal vedkommende være til sted eller skriftligt have erklæret sig villig til at modtage valg.
F. Administrative bestemmelser
§ 32
Kredsens regnskab skal i underskrevet og revideret stand forelægges på det ordinære
repræsentantskabsmøde til godkendelse.
Af de kritiske revisorer føres en protokol, som underskrives af disse og forelægges bestyrelsen. Protokollen
fremlægges på repræsentantskabsmødet.
Revisorerne skal indbydes til at overvære repræsentantskabsmødet, men har ingen stemmeret i deres
egenskab af revisorer.
Revisorerne må ikke være medlem af andre BS-udvalg.
§ 33
Kredsens Æresemblem (BS-nål med rød emalje) kan tildeles personer, der i særlig grad har virket til gavn for
kredsen og dens formål.
§ 34

Kredsens Fortjensttegn (BS-nål med hvid emalje) kan tildeles såvel ledere som spillere.
Fælles for tildeling af Æres- og Fortjensttegn er, at tildelingen kun kan foretages af en enig bestyrelse.
egnet, der er personlig eje, giver gratis adgang til alle BS aktiviteter samt adgang til kredsens
repræsentantskabsmøde, men giver ikke stemmeret.
§ 35
Kredsens Hæderstegn (BS-nål med gul emalje) kan - efter indstilling - af en enig bestyrelse, tildeles
klubpersoner og andre, der har virket til badmintonsportens fremme. Nålen er personlig evigt eje og giver
adgang til BS’s arrangementer, så længe man er aktiv i bestyrelse eller udvalg.
G. Lovændringer
§ 36
il ændring af de bestående love, der kun kan finde sted på et repræsentantskabsmøde, kræves en
majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, jf. § 20.
§ 37
Forslag om kredsens opløsning kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde med dette formål.
il gyldig beslutning om kredsens opløsning kræves, at mindst 2/3 af klubberne er repræsenteret, og at
mindst 2/3 af disse stemmer for opløsning.
Er der ikke tilstrækkeligt antal klubber repræsenteret, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde. Uanset
antallet af repræsenterede klubber ved dette møde kan der træffes beslutning om opløsning, hvis 2/3 af de
fremmødte stemmer for opløsning,
Ved opløsninger træffer repræsentantskabet bestemmelse om anvendelse af kredsens midler, der dog
skal anvendes til fordel for dansk idræt, i særdeleshed badminton.
Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 13. marts 1971 og senest revideret på repræsentantskabsmødet
d. 28.1.2014.

