
 
 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen den 24.02.14 

 
§6 

Kontingent godkendes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingentet skal erlægges 

halvårsvist forud. Første halvdel betales senest 1. august og anden halvdel senest 1. februar. 

Via sit medlemskab forpligter medlemmet sig til at betale kontingent via PBS (Pengeinstitutternes 

Betalingsservice). Såfremt kontingent ikke betales via PBS bliver tildelt træningstid inddraget. 

Hvis kontingent ikke betales rettidigt, bliver tildelt træningstid inddraget. Bestyrelsen er 

bemyndiget til at nedsætte eller fritage for kontingent for medlemmer, der på grund af særlige 

forhold i kortere eller længere tid er afskåret fra at udøve spillet. 

 

Forslag:  

Kontingent godkendes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingentet skal erlægges 

halvårsvist forud. Første halvdel betales senest 1. august og anden halvdel senest 1. februar. 

Via sit medlemskab forpligter medlemmet sig til at betale kontingent via PBS (Pengeinstitutternes 

Betalingsservice). Såfremt kontingent ikke betales via PBS bliver tildelt træningstid inddraget. 

Hvis kontingent ikke betales rettidigt, bliver tildelt træningstid inddraget. Bestyrelsen er 

bemyndiget til at nedsætte eller fritage kontingent for medlemmer, der på grund af særlige forhold i 

kortere eller længere tid er afskåret fra at udøve spillet. 

 

§9 
Klubben ledes til dagligt af bestyrelsen, der består af formand, kasserer, sekretær, et menigt 

bestyrelsesmedlem, og udvalgsformændene for SSU, VSU, USU, MSU, HOU. 

Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år for 2 år, resten af bestyrelsen vælges for 1 år ad 

gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.  

Daglige økonomiske forhold tegnes af formand eller kasserer. Ansøgninger til offentlige 

myndigheder tegnes af formand eller et betroet bestyrelsesmedlem. Ekstraordinære økonomiske 

dispositioner skal godkendes af den samlede bestyrelse og tegnes af formand og kasserer i forening. 

 

Bestyrelsen fik til opgave ved sidste års generalforsamling at finde en frivillig til at stille op som 

VSU-formand. Dette har ikke været muligt, hvorfor bestyrelsen foreslår, at nedlægge spilleudvalget. 

  

Forslag:  

Klubben ledes til dagligt af bestyrelsen, der består af formand, kasserer, sekretær, et menigt 

bestyrelsesmedlem, og udvalgsformændene for SSU, USU, MSU, HOU. 

Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år for 2 år, resten af bestyrelsen vælges for 1 år ad 

gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.  

Daglige økonomiske forhold tegnes af formand eller kasserer. Ansøgninger til offentlige 

myndigheder tegnes af formand eller et betroet bestyrelsesmedlem. Ekstraordinære økonomiske 

dispositioner skal godkendes af den samlede bestyrelse og tegnes af formand og kasserer i forening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§11 
På generalforsamlingen vælges for 1 år nedennævnte udvalg, som består af 3-6 medlemmer. 

Udvalgene konstituerer sig selv med formand. 

A.  Seniorspilleudvalg: (SSU) 

      Spilleudvalget har til opgave at udtage hold til matcher mod andre klubber, og at arrangere     

      udtagelseskampe indenfor klubben, lede holdtræningen samt forestå sociale aktiviteter m.v.. 

B.  Veteranspilleudvalg: (VSU) 

      Spilleudvalget har til opgave at udtage hold til matcher mod andre klubber, og at arrangere     

      udtagelseskampe indenfor klubben, lede holdtræningen samt forestå sociale aktiviteter m.v.. 

C.  Ungdomsspilleudvalg: (USU) 

      Udvalget suppleres med 1-2 repræsentanter fra ungdomsspillerne, som vælges blandt disse. 

      Spilleudvalget har til opgave at udtage hold til matcher mod andre klubber og at arrangere 

      udtagelseskampe indenfor klubben, lede holdtræningen samt forestå sociale aktiviteter m.v.. 

D.  Motionsspilleudvalg: (MSU) 

      Udvalget har til opgave at arrangere instruktion og turneringer for klubbens motionsspillere          

      samt forestå sociale aktiviteter. 

E.   Hal- og ordensudvalg: (HOU) 

      Udvalget har følgende opgaver: 

1. Fordeling af spilletid i hallen og udarbejdelse af spilleplan  

2. Føre jævnlig kontrol med, at alle baner er besatte  

3. Holde kontortid for tilmelding og evt. optagelse på venteliste 

4. Oprette nye medlemmer i klubbens medlemsdatabase og vedligeholde denne samt føre 

restancekontrol. 

5. Sørge for opslag af aflysninger m.m. 

6. Administrere det af bestyrelsen udarbejdede ordensreglement for hallen samt sørge for, at 

klubbens inventar til enhver tid er intakt og brugbart. 

F.   Webudvalg: (WEB)  1 – 2 medlemmer 

 

Det er ikke længere muligt, at skaffe så mange frivillige til at tage sig af vores klubarbejde. 

 

Forslag: 

På generalforsamlingen vælges for 1 år nedennævnte udvalg. 

Udvalgene konstituerer sig selv med formand. 

A.  Seniorspilleudvalg: (SSU) 

      Spilleudvalget har til opgave at udtage hold til matcher mod andre klubber, og at arrangere     

      udtagelseskampe indenfor klubben, lede holdtræningen samt forestå sociale aktiviteter m.v. 

B.  Ungdomsspilleudvalg: (USU) 

      Udvalget kan suppleres med 1-2 repræsentanter fra ungdomsspillerne, som vælges blandt disse. 

      Spilleudvalget har til opgave at udtage hold til matcher mod andre klubber og at arrangere 

      udtagelseskampe indenfor klubben, lede holdtræningen samt forestå sociale aktiviteter m.v. 

C.  Motionsspilleudvalg: (MSU) 

      Udvalget har til opgave at arrangere instruktion og turneringer for klubbens motionsspillere          

      samt forestå sociale aktiviteter. 

D.   Hal- og ordensudvalg: (HOU) 

      Udvalget har følgende opgaver: 

1. Fordeling af spilletid i hallen og udarbejdelse af spilleplan  

2. Føre jævnlig kontrol med, at alle baner er besatte  

3. Holde kontortid for tilmelding og evt. optagelse på venteliste 

4. Oprette nye medlemmer i klubbens medlemsdatabase og vedligeholde denne samt føre 

restancekontrol. 

5. Sørge for opslag af aflysninger m.m. 

6. Administrere det af bestyrelsen udarbejdede ordensreglement for hallen samt sørge for, at 

klubbens inventar til enhver tid er intakt og brugbart. 

F.   Webudvalg: (WEB)  1 – 2 medlemmer 

 

 

 

 Bestyrelsen 


