SILKEBORG BILLARD CLUB
AF 1986

Vedtægter
§ 1: Formål
Klubbens formål er:
 At fremme og vedligeholde interessen for det
ædle spil - billard - under sportslige former.
 At styrke venskabet og kammeratskabet
blandt medlemmerne på tværs af alder og
køn, herunder:
 At tilbyde de halvstore børn og helt unge, der
ikke ynder eller magter de mere kraftbetonede sportsgrene, et samlingssted under betryggende former om en idræt, der matcher deres
fysiske formåen, evner og interesse.
 At formidle et godt socialt samvær mellem
vore ældre (50-125 år) medborgere af begge
køn, dels gennem selve billardspillet, dels gennem hyggesamvær i klublokalerne, hvilket
måske specielt er af værdi for mandlige, der
ofte ikke finder udbuddet af traditionelle
ældreaktiviteter attraktivt.
 Klubbens formål er således både et sportsligt,
et pædagogisk og socialt engagement!

§ 2: Navn og hjemsted
Klubbens navn er Silkeborg Billard Club af 1986, og
hjemstedet er Silkeborg Kommune. Klubben er
stiftet den 3. marts 1986.

§ 3: Organisation
Klubben er optaget i Den Danske Billard Union
(DDBU) og Dansk Idræts-Forbund (DIF). Klubben er
underkastet disse unioners vedtægter og bestemmelser, såvel i sit administrative og sportslige
samarbejde som med hensyn til medlemsforhold.
Herudover vil der blive søgt samarbejde med lokalt
(kommunalt) idrætsarbejde.

§ 4: Medlemmer
Enhver kan optages som medlem, såfremt denne
ikke har karantæne eller ikke er udelukket af
nogen anden klub under DDBU.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 5: Bestyrelsen
Klubbens bestyrelse består af fem medlemmer,
som har følgende poster:
Formand, næstformand, kasserer og to menige
medlemmer. Et af bestyrelsesmedlemmerne har
posten som sekretær.
Derudover udpeges en turneringsleder, som kan
være et medlem af bestyrelsen eller et klubmedlem udenfor bestyrelsen.
Disse vælges for to år ad gangen på følgende
måde:
Formanden og kassereren vælges ved særlig
afstemning.
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg
på lige årstal. Genvalg kan finde sted.
Udover formands- og kassererposten konstituerer
bestyrelsen sig selv.
Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Disse vælges ved hver ordinær GF.
Bestyrelsen og suppleanterne kan kun vælges
blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller såfremt to af bestyrelsens medlemmer fremsætter
ønske herom; dog mindst et møde pr. kvartal.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Udover de to suppleanter - supplerer bestyrelsen
sig selv indtil førstkommende GF. Hvis bestyrelsen
reduceres totalt til tre mand eller mindre (inkl. de
to suppleanter), skal der indkaldes til ekstraordinær GF i henhold til § 6, hvor en ny bestyrelse
skal vælges.
Bestyrelsen vælger delegerede til diverse repræsentantskabsmøder. Formand, kasserer og ungdomsformand danner tilsammen forretningsudvalget (FU). FU skal varetage den daglige ledelse af
klubben.

§ 6: Generalforsamling
Generalforsamlingen (GF), der er klubbens højeste
myndighed, afholdes hvert år den sidste mandag i
januar måned. Hvis dette ikke er muligt, så inden
udgangen af januar. Den indkaldes skriftligt med
14 dages varsel.

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen, som skal tage stilling til optagelsen. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af klubbens
vedtægter.
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Den ordinære GFs dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Turneringslederens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingenter m.v.
Budget for næste år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter i henhold til § 5
a) Valg af formand på ulige år
b) Valg af kasserer på lige år
c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
d) Valg af suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af revisor og suppleant i henhold til § 8
a) Valg af revisor
b) Valg af suppleant til revisor
11) Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før GF
afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres ved
opslag i klubben mindst 6 dage før GF.
Dagsorden, indkomne forslag og referat offentliggøres på hjemmesiden.
Alle beslutninger - undtaget vedtægtsændringer træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er et
forslag forkastet.
Vedtægtsændringer kan kun gennemføres med
2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Personvalg med mere end en kandidat afgøres ved
skriftlig afstemning, ligesom anmodning om skriftlig afstemning i øvrigt skal efterkommes.
Stemmeberettiget er aktive medlemmer over 15
år, der ikke har karantæne eller betalingsrestance.
Under eventuelt kan der intet besluttes.
Ekstraordinær GF kan indkaldes efter bestyrelsens
skøn eller såfremt 1/3 af klubbens medlemmer
fremsætter skriftlig anmodning herom. Den
ekstraordinære GF skal afholdes senest 21 dage
efter anmodning herom er kommet formanden i
hænde.
Bekendtgørelsen af ekstraordinær GF skal ske med
mindst 10 dages varsel ved skriftlig henvendelse til
medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 7: Kontingent
Medlemskontingent fastsættes af GF. Kontingent
erlægges kvartalsvist forud efter kassererens
anvisninger og forfalder den 15. i kvartalets 1.
måned.
Restance efter sidste rettidige betalingstidspunkt
kan medføre slettelse af medlemskabet.
To kvartalers restance giver automatisk udmeldelse, og en kopi sendes til DDBU.

§ 8: Regnskab og revision
Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.
Der vælges to revisorer på skift for to år ad gangen, som foretager en kritisk gennemgang af
årsregnskab, og som kontrollerer, at klubbens
midler er til stede samt fremsætter eventuelle
bemærkninger på GF.

§ 9: Spiritus
Der må ikke medbringes spiritus i klubben, og personer under 18 år må ikke nyde spiritus i klubben.
I spillelokalet må der nydes kaffe, sodavand og en
enkelt øl. Skal der indtages mad, må det ske udenfor spillelokalet.

§ 10: Karantæne
Karantæne kan idømmes et medlem, der udviser
dårlig sportslig adfærd eller overtræder klubbens
vedtægter. Karantæne kan være tidsbestemt.

§ 11: Tegningsregler
Klubben tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12: Opløsning
Opløsning af klubben kan ikke ske, hvis medlemmerne er imod dette. Opløses SBC, henstilles
eventuelt overskud i en fond ved DDBU til senere
oprettelse af en billardklub i Silkeborg.

§ 13: Vedtagelse
Nærværende vedtægter er vedtaget af Silkeborg
Billard Clubs GF den 14. marts 2016.
Underskrevet på klubbens vegne af bestyrelsen:
Formand
Kasserer
Næstformand
Best. medlem
Best. medlem

Vedtægter - 2

: Preben Klauber
: Ole Riis Hansen
: Henning Honoré
: Kurt Birkefeldt
: Finn Tvede

