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§1.
Klubbens navn er Badmintonklubben TRITON med
hjemsted i Aalborg.

Medlemskabet er kun gyldigt, når forfaldent kontingent
og evt. indskud er betalt.

Det er klubbens formål at give medlemmerne adgang til
at spille badminton og at virke til fremme for
badmintonsporten.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, kan
ekskluderes af bestyrelsen uden anvendelse af §12.

Det er endvidere klubbens formål at markere sig som
eliteklub både inden for senior og ungdom, samtidig
med at der også satses på bredden.

Ved indmeldelse af ungdomsspillere, der pr. 1.
september det pågældende år ikke er fyldt 16 år,
kræves tilladelse for forældrene.
§5.

§2.
Klubben er gennem DBF-Nordjylland medlem af
Danmarks Badminton Forbund og Danmarks Idræts
Forbund.
Medlemmerne er underkastet de amatør- og
licensregler, som disse forbund måtte fastsætte.
Endvidere er klubben gennem DBF internationalt
tilsluttet The International Badminton Federation.

§3.
Som aktivt medlem kan optages alle, der vil dyrke
badminton og som vil rette sig efter klubbens
vedtægter.
Klubben optager desuden passive medlemmer.
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen.
Ved optagelsen forlanges oplysning om fødselsdata,
bopæl og tillige oplysning om, hvorvidt vedkommende
tidligere har været medlem af andre idrætsforeninger.
Ingen kan optages, dersom vedkommende er slettet
som medlem for gæld i en anden idrætsforening under
DIF før forholdet er bragt i orden.
§4.
Kontingent – samt indskud for nye medlemmer –
fastsættes af bestyrelsen og betales forud for hele
sæsonen.
Passive medlemmer betaler ligeledes kontingent for en
hel sæson. Passive medlemmer skal principielt have
medlemsbladet tilsendt.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed,
overfor hvem alle valgte medlemmer er ansvarlig for
deres dispositioner.
Valgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ledere, der
handler efter klubbens vedtægter og
generalforsamlingens pålæg, handler på klubbens
vegne og er således personligt ansvarsfri.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5
medlemmer (samt 1 suppleant), der skal varetage alle
klubbens interesser, såvel på det spillemæssige som på
det administrative område.
Afgår der flere end 3 bestyrelsesmedlemmer og/eller
suppleant i utide, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling med det formål at indvælge nye
bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleant. Bestyrelsen
er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer,
hvoraf enten formanden eller kassereren er til stede. I
tilfælde af stemmelighed har formanden (kassereren)
den afgørende stemme. Den valgte
bestyrelsessuppleant og andre indkaldte har på
bestyrelsesmøderne taleret, men ikke stemmeret.
Der afholdes i sæsonen mindst ét månedligt
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger,
bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for
foreningen.

§6.
Formand, kasserer og seniorspilleudvalgsformand
danner forretningsudvalget. Dette udvalg træffer alle
afgørelser på bestyrelsens vegne, hvor det af
tidsmæssige eller praktiske grunde ikke er muligt at
afvente bestyrelsens afgørelse.
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Alle spørgsmål vedrørende halinspektør og kantine
afgøres af forretningsudvalget.

bestyrelsen udpege medlemmer til at varetage
bestemte grene af klubbens arbejde.

Beslutninger truffet af forretningsudvalget forelægges
snarest for bestyrelsen.

Sekretæren, der udpeges af bestyrelsen, skal forestå
det daglige administrative arbejde for klub ben,
herunder spilletidsfordeling, ind- og udmeldelse af
medlemmer samt kontingentopkrævning og betaling.
Sekretæren er underlagt forretningsudvalget og skal
endvidere bistå den øvrige bestyrelse. Sekretæren kan
aflønnes.

Klubben tegnes af mindst 2 af forretningsudvalgets
medlemmer i forening. Ved køb, salg og pantsætning af
fast ejendom – og ved evt. optagelse af lån – kræves
dog underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til
enhver tid værende formue.

§8.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse
nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer
eller bestyrelse kan kautionere for klubbens
forpligtelser.

§7.
Bestyrelsen nedsætter – umiddelbart efter
generalforsamlingen – nedenstående udvalg, hvor de
på generalforsamlingen valgte udvalgsformænd er
fødte medlemmer af de respektive udvalg.
-

Seniorspilleudvalg (kaldet SSU)
Ungdomsspilleudvalg (kaldet USU)

Kassereren fører klubbens regnskab og skal sammen
med sekretæren drage omsorg for, at medlemmerne
betaler kontingent og indskud. Kassereren skal til
enhver ordinær generalforsamling møde med et af
revisorerne underskrevet regnskab.
Kassereren skal på hvert bestyrelsesmøde gennemgå
regnskabet. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.
De på generalforsamlingen valgte revisorer
gennemfører ”kritisk revision” efter eget skøn og kan
efter bestyrelsens godkendelse indhente ekstern
bistand.

§9.
Endvidere nedsætter bestyrelsen en række
underudvalg, hvor valgte bestyrelsesmedlemmer evt.
kan indgå sammen med øvrige medlemmer.
Underudvalgene kan f.eks. være:

-

Pr – udvalg
Sponsor – udvalg
Blad – udvalg
Fest – udvalg

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt (april/maj)
i Aalborg og skal bekendtgøres i klubbladet samt ved
opslag i TRITON’s klublokaler senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger
før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil
være tilgængelige for medlemmerne i TRITON’s
klublokaler 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Generalforsamlingen, der ledes af den valgte dirigent,
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Herudover kan bestyrelsen nedsætte diverse udvalg
(ad hoc) med eller uden deltagelse af
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs kompetenceog ansvarsområder.
Skal klubben repræsenteres i andre sportsforeninger
eller sportssammenslutninger, kan bestyrelsen udpege
de nødvendige repræsentanter. Ligeledes kan

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst ¾ af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Alle andre afstemninger afgøres ved simpel
stemmeflerhed.
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1.
2.

Valg af dirigent
Formandens beretning
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3.
4.
5.
6.
7.

Kassererens beretning
SSU-formandens beretning
USU-formandens beretning
Eventuelle forslag
De forskellige valg:

§12.
Den samlede bestyrelse kan enstemmigt ekskludere et
medlem, når vedkommende

a. Valg af formand (lige år)
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
a.

Valg af kasserer (ulige år)
Valg af SSU-formand (lige år)
Valg af USU-formand (ulige
år)
Valg af bestyrelsesmedlem
(lige år)
Valg af suppleant (hvert år)
Valg af revisor (ulige år)
Valg af revisor (lige år)
Valg af revisorsuppleant
(hvert år)
Eventuelt

Stemmeret, der kun kan udøves ved personligt møde,
har såvel aktive som passive seniormedlemmer inkl.
ynglinge, som har været medlem i de sidste 3 måneder
inden generalforsamling og som ikke er i
kontingentrestance.
Ungdomsspillere har adgang til generalforsamlingen,
men ingen stemmeret.
Alle aktive og passive seniormedlemmer inkl. ynglinge
er valgbare.
Alle afstemninger skal på forlangende foregå skriftligt.
§10.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
forlanger dette, og i så fald senest en måned efter at
opfordringen hertil er kommet bestyrelsen i hænde.
Indkaldelsen sker ved skriftlig henvendelse til
medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Afstemninger afholdes som nævnt under ordinær
generalforsamling.
Der kan kun behandles den eller de sager, som
indkaldelsen indeholder.

a.
b.

c.

Ikke retter sig efter klubbens
vedtægter.
Ved agitation søger at skade
klubbens interesser eller udviser
en særlig ukammeratlig optræden.
Tilegner sig klubbens penge eller
ejendele.

Enhver eksklusion skal, såfremt det pågældende
medlem forlanger det, forelægges førstkommende
generalforsamling til godkendelse (under pkt. 6 – Evt.
forslag). Det ekskluderede medlem har ret til at møde
og udtale sig, indtil sagen er behandlet.
Hvis generalforsamlingen går imod bestyrelsens
beslutning om eksklusion, skal hele bestyrelsen gå på
valg.

§13.
Almindelig udmeldelse kan kun ske til sekretæren ved
sæsonens afslutning. Udmeldelse i sæsonen kan kun
accepteres, hvis vedkommende rejser fra byen eller
bliver så syg, at spillet ikke kan genoptages inden
sæsonen er slut. Udmeldelsen skal da meddeles med
mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
Ved udmeldelse i sæsonen kan bestyrelsen i særlige
tilfælde beslutte at tilbagebetale forholdsmæssigt
kontingent, men medlemmet har ingen krav herpå.

§14.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på
en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens evt.
formue skænkes til idrætslige formål.

§11.

§15.

Kun medlemmer har adgang til klubbens møder,
generalforsamlinger og sammenkomster. Bestyrelsen
kan dog beslutte undtagelser herfra.

Således vedtaget på generalforsamlingen 20. april
1949, omredigeret 27. oktober 1958, 24. april 1963, 25.
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april 1972, 29. april 1974, 26. april 1983, 22. april 1986,
26. april 1994, 25. april 2002.
Vedtagende generalforsamling 27. april 2010.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter
vedtagelsen.
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