Vedtægter for Badminton
Nordjylland
§ 1. Navn.
Kredsens navn er Badminton Nordjylland under Badminton Danmark
Hjemsted er den adresse som fremgår af hjemmesiden.
§ 2. Indordning i forbund.
Badminton Nordjylland er som medlem af Badminton Danmark under DanmarksIdræts-Forbund (DIF) tilknyttet
Badminton World Federation (BWF).
Alle medlemmer under Badminton Nordjylland er underkastet de vedtægter ogbestemmelser som ovennævnte forbund
fastsætter.
Kredsens klubber er forpligtet til på deres officielle dokumenter (programmer,propositioner, anmeldelser, blanketter
m.m.) at anføre, at de er medlem af BadmintonDanmark under DIF.
§ 3. Formål og virke.
Badminton Nordjylland' s formål er at samle alle badmintonspillende klubber iNordjylland og fremme samarbejdet mellem
disse til gavn for dansk badminton.
Som overordnet faglig og administrativ myndighed indenfor badmintonsporten iNordjylland har Badminton Nordjylland
følgende opgaver:
•at virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellemkredsens medlemmer.
•at repræsentere og i almindelighed varetage sine medlemmers interesserindadtil som udadtil.
•medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse og de under disse hørendeklubber.
•at våge over overholdelsen af Badminton Danmark's regler.
•at forvalte de for kredsen stillede midler.
•at arrangere turneringer, herunder holdturneringer.
•at afholde instruktør- og dommerkurser.
•at varetage fornøden bekendtgørelse for sine medlemmer af de af BadmintonNordjylland trufne bestemmelser.
•at vejlede nye klubber, og i så vid udstrækning som muligt være dissebehjælpelig ved udsendelse af instruktører.
•at træffe afgørelser i, eller søge at bilægge stridigheder mellem medlemmerne.
§4. Medlemmer.
Enhver badmintonspillende forening / klub / afdeling i forening eller klub kanoptages som medlem, forudsat at
foreningens / klubbens medlemmer er amatører.Foreninger, der råder over licensspillere, kan dog være medlemmer,
såfremt.klubben / licensspillerne følger Badminton Danmark's regulativ om sådanneforhold.
§ 5. Indmeldelse.
Enhver forening / klub, som ønsker optagelse i Badminton Nordjylland, måindsende begæring herom til kredsens
bestyrelse.
Begæringen skal være ledsaget af et eksemplar af klubbens vedtægter, samt BadmintonDanmark / Badminton
Nordjylland' s indmeldelsesblanket i udfyldt stand.
Indmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året.

§ 6. Kontingent.
Kontingent opkræves af Badminton Danmark og fastsættes af Badminton Danmarksrepræsentantskab.
Badminton Nordjyllands repræsentanter forvalter i den sammenhængde nordjyske interesser.
§ 7. Udmeldelse.
Udmeldelse af Badminton Nordjylland skal ske skriftligt.
Udmeldelse af forbund / kreds kan ske med 3 måneders varsel til kalenderåretsudløb.
Kontingentet for kalenderåret, hvor udmeldelse finder sted, skal betales fuldtud.

§ 8. Udelukkelse af klubber.
Udelukkelse af Badminton Nordjylland kan finde sted:
•hvis foreningen har kontingentrestance eller anden økonomisk restance til BadmintonNordjylland ud over 3 måneder.
•hvis særlige forhold giver anledning hertil. Afgørelse herom træffes i henholdtil Badminton Danmark's regelsæt.
Bestemmelser om udelukkelse træffes af Badminton Nordjylland's bestyrelse.Enhver afgørelse kan ankes for Badminton
Danmark's ankeudvalg.
§ 9. Behandling af sager.
Enhver sag, der ønskes behandlet af Badminton Nordjylland, skal fremsendesgennem vedkommende klub.
Sager, der ønskes behandlet af Badminton Danmark eller DIF, sendes fra medlemtil klub og herfra til Badminton
Nordjylland, der videresender disse tilforbundet
§ 10. Repræsentantskabet.
Repræsentantskabet er Badminton Nordjylland's øverste myndighed.
Repræsentantskabet består af bestyrelsen og de repræsentantskabsvalgteudvalgsmedlemmer samt 1 (en) repræsentant
fra hver klub med indtil 100 aktivemedlemmer og derefter i (en) repræsentant for hver yderligere 100 aktivemedlemmer,
dog højst 3 stemmer i henhold til det pr. 1. december opgivnemedlemstal.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skalvære bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet
finder sted. Sådanne forslagindføres på den specificerede dagsorden. Om forslag, der ikke er opført pådagsordenen,
kan repræsentantskabet ikke tage bindende beslutning.
Indsigelse mod repræsentantskabsmødets lovlighed skal - for at kunne tages tilfølge - fremsættes, før forhandlingerne
tager deres begyndelse.
Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent, der afgør alle spørgsmålvedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold
til nærværende vedtægter skalbehandles, ligesom han/hun træffer bestemmelse om, hvorledes afstemningen skalforegå,
dog skal skriftlig afstemning finde sted, når bestyrelsen eller mindst10 af de stemmeberettigede forlanger det. Skriftlig
afstemning skal ligeledesfinde sted, såfremt flere kandidater opstilles, end der skal vælges.
Repræsentantskabet, der er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtestemmeberettigedes antal, afgør valg og
forslag ved simpel stemmeflertal.
Over repræsentantskabsmødets forhandlinger udarbejdes et referat, derunderskrives af formanden og dirigenten.
§ 11. Ordinært Repræsentantskabsmøde.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts eller april måned.
Skriftlig indvarsling finder sted med mindst 4 ugers varsel.
Senest 8 dage før mødet udsendes den specificerede dagsorden, der skalindeholde følgende:
Dagsorden
1.Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter.
2.Valg af dirigent.
3.Beretninger om kredsens virksomhed.
4.Det reviderede regnskab for den foregående sæson forelægges til godkendelse.

5. Status for indeværende sæson fremlægges til orientering og budgetforslag tilden kommende sæson forlægges til
godkendelse.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Behandling af indkomne forslag til Badminton Danmark's repræsentantskabsmøde.
8.Valg af formand - kun på ulige år.
9.Valg af kasserer - kun på lige år.
10.Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på ulige år.
11.Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på lige år.
12.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - hvert år.
13.Valg af 1 revisorer – kun på lige år.
14.Valg af 1 revisorer – kun på ulige år.
15.Valg af 1 revisorsuppleant - hvert år.
16.Fastsættelse af næste års mødested.
17.Eventuelt.
§ 12. Bestyrelsen/Udvalg.
Til den daglige ledelse af Badminton Nordjylland vælger repræsentantskabet jfr§11 en bestyrelse på fire medlemmer
(formand+et medlem i ulige år,kasserer+andet medlem i lige år). Bestyrelsen skal virke efter de direktiversom
repræsentantskabet måtte vedtage. I tilfælde af stemmelighed er formandensstemme afgørende. Bestyrelsen
bestemmer derudover selv sin forretningsorden ogkan nedsætte de udvalg den skønner nødvendige. Bestyrelsen har
også mulighedfor at supplere sig med yderligere medlemmer hvis det anses for gavnligt foropgaveløsningen.
Bestyrelsen disponerer over BadmintonNordjylland's midler til dette formål.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det af kassereren afsluttede regnskab revideres af 2 revisorer.
Regnskabet skal senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb tilstillesrevisorerne, som i løbet af 4 uger skal
tilendebringe gennemgangen afregnskabet og tilbagesende det med eventuelle bemærkninger.
§ 13. Hæftelse.
Badminton Nordjylland hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.
Der påhviler ikke Badminton Nordjylland's medlemmer eller bestyrelsen/udvalgnogen personlig hæftelse.
§ 14. Æresmedlemmer.
Ved enstemmig bestemmelse af bestyrelsen kan Badminton Nordjylland's æresemblemtildeles personer, der har ydet en
ekstraordinær indsats for badminton.
Æresmedlemmer kan deltage i Badminton Nordjylland's repræsentantskabsmøder.
Æresemblemet kan ikke tilbagekaldes.
§15 Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan afholdes, når bestyrelsen finder detpåkrævet, og skal afholdes, når mindst
2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10af kredsens klubber kræver det.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholdemeddelelse om de forhold, der kommer til
behandling.
§ 16. Ændring af vedtægter.
Ændring af bestående vedtægter, kan kun finde sted på det ordinærerepræsentantskabsmøde, og skal tydeligt fremgå af
dagsordenen.
For ændring kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 17. Ophævelse af Badminton Nordjylland.
Til gyldig ophævelse af Badminton Nordjylland kræves mindst 2 på hinandenfølgende møder.

Der kræves ved første møde mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ophævelsen.
Derefter afholdes yderligere et møde, hvor ligeledes 2/3 af de afgivne stemmergår ind for en ophævelse.
Ved ophævelse træffer mødet beslutning om anvendelse af Badminton Nordjylland'smidler, der dog skal anvendes til
fordel for badminton.
Vedtaget på stiftende årsmøde d. 15. august 1941
Ændret på repræsentantskabsmøderne år:
1946 - 1962 - 1985 - 1987 - 1997 – 1999 – 2002 – 2004 – 2010 – 2013-2015

