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VEDTÆGTER FOR  

HORSENS BOWLING KLUB 91 (HBK91). 
 
 Stiftet 21. maj 1991. 
 
 
1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED. 
 

Klubbens navn er HORSENS BOWLING KLUB 91. Klubben er hjemmehørende i Horsens 
Kommune. 

 
2. FORMÅL. 
 

Det er HBK 91’s formål: 
 

1. at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke bowling, og med udgangs-
punkt i fællesskab og i det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til bowling. 

 
2. at deltage i de af JBwU og DBwF arrangerede holdturneringer og stævner. 

 
3. ORGANISATION OG TILHØRSFORHOLD. 
 

1. Klubbens vedtægter og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med 
vedtægter og bestemmelser i de organisationer, klubben er tilsluttet. 

 
2. Bestyrelsen har bemyndigelse til at tilmelde klubben til de nødvendige organisationer. 

 
4. MEDLEMMER. 
 

1. Klubben optager herrer/damer og ungdomsspillere. 
 
2. Enhver anmodning om indmeldelse i klubben skal forelægges bestyrelsen. 
 
3. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter JBwU’s regler. 
 
4. Ethvert medlem har pligt til at overholde vedtægter og bestemmelser, samt økonomiske 

forpligtigelser over for klubben, og de organisationer klubben er tilsluttet. 
 
5. Overtrædelse af Pkt. 4.4 kan medføre øjeblikkelig karantæne eller udelukkelse fra klub-

ben. Beslutninger herom skal træffes af en enig bestyrelse. 
 

5.  SPILLEDRAGT. 
 

1. Ved enhver deltagelse i JBwU’s og DBWF’s holdturneringer, samt de af unionen god-
kendte stævner, skal der spilles i godkendte spilledragter. 

 
2. Der skal på træningsaftener spilles i bluse med klublogo. 

 
6.  KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR. 

 
1. Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsam-

ling. I indmeldelsesgebyret er inkluderet en klubtrøje. 
 
2. Kontingentet opdeles i et administrativt beløb, samt et beløb til baneleje ved træning. 

Bestyrelsen er fritaget for den administrative del af kontingentet. Forældrerepræsentan-
ter i bestyrelsen får tilsvarende nedslag. 

 
3. Kontingentet indbetales månedsvis forud, senest den tredje hverdag i måneden. Juni og 

juli er kontingentfrie måneder. Medlemmerne er selv ansvarlige for betaling af kontin-
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gent. Ved for sen indbetaling pålægges et gebyr. 
 
7.   REGNSKAB, ØKONOMISK ANSVAR OG TEGNINGSRET. 

 
1. Klubbens regnskabsår er fra den 1. jan. til den 31. dec. 
 
2. Regnskabet revideres af to revisorer, der er valgt på klubbens ordinære generalforsam- 
 ling. 
 
3. Det reviderede regnskab fremlægges senest sidste træningsaften før generalforsamlin-

gen. 
 
4. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske dispositioner. 
 
5. Klubbens midler skal hovedsagelig opbevares i anerkendte pengeinstitutter. 
 
6.  Klubben tegnes af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen. 
  Klubbens daglige økonomi varetages af kassereren. 
  Overfor Horsens Kommune tegnes klubben af formanden og kassereren. 

 
8.  GENERALFORSAMLINGEN. 
 

1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 

2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar eller februar måned. 
 

 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med tre ugers varsel på hjemmesiden 
www.hbk91.dk og/eller ved opslag. 

 
 4. Dagsorden meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
 5. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen. 
 
 6. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til 

formanden senest to uger før generalforsamlingen. 
  Alle indkomne forslag skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og/eller ved opslag, 

senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 
 

    7. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde: 
 

Valg af dirigent. 
 
Formandens beretning, og evt. udvalgsberetninger. 
 
Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 
 
Indkomne forslag. 
 
Valg af: Formand / Kasserer. (Hvert andet år). 
2 eller 1 bestyrelsesmedlemmer. 
1 bestyrelses-suppleant. 
2 revisorer. 
1 revisor-suppleant. 
 
Eventuelt. 

 
8. Alle medlemmer over 15 år har en stemme. Indtil det fyldte 15'nde år ligger én stemme 

pr. barn hos forældre. 
 
9. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for 

ændringen. 
 
10.  Andre afgørelser træffes ved almindeligt stemme-flertal. 
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11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil, 
 eller, hvis mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter anmodning herom med motiveret 
 dagsorden. 
 

12. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modta- 
 gelse af motiveret dagsorden. 

 
9. BESTYRELSEN. 

 
 1. Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen. 

 
 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.  

     Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 

3. Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen for en toårig periode.  
 Afgangen er således: 

  Formanden samt 2 medlemmer på valg i ulige år. 
  Kassereren samt 1 medlem på valg i lige år.  

 
 3a. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformands- og sekretær- 
  posten. Senior- og ungdomsleder udpeges af bestyrelsen. 

 
 3b. Ved afgang i utide af formand eller kasserer, vælges ny på en ekstraordinær generalfor- 
  samling for den resterende periode. 

 
4. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske dispositio- 

 ner. 
 

 5. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen for en toårig periode. 
 

 6. Bestyrelsen vælger kredsrepræsentanter til kredsrepræsentantskabet. 
 

10. UDVALG. 
 

1. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte det nødvendige antal udvalg. 
 

11. KLUBBENS OPLØSNING. 
 

1. Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på 
hinanden følgende generalforsamlinger, med en måneds mellemrum, går ind for opløs-
ningen. 

 
2. Hvad klubben, i tilfælde af opløsning måtte eje, realiseres. 
 Klubbens midler skal tilfalde sygdomsbekæmpende formål. 
 

                                             -oOo- 
 

Ovenstående vedtægter er forelagt og vedtaget d. 21. maj 1991. 
 
Vedtægterne er justeret på generalforsamlingerne: 
 
 27. januar 1993 
 18. januar 1995 
 17. januar 1996 
 29. januar 1997 
 27. januar 1999 
 30. januar 2002 
 19. januar 2011 
 21. januar 2015 
 26. februar 2020 


