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Reservér mandag 24. april 2023 kl. 18:30 til ordinær generalforsamling i BK Fluen 
  

 

Generalforsamlingen afholdes under skyldig hensyntagen til nedenstående citater fra: LOVE OG VEDTÆGTER FOR BK FLUEN 
 

  

§ 5. LEDELSE 

 

Klubbens ledelse udgøres af 6 medlemmer, som vælges på en generalforsamling og består af: 

 Formand 

 Næstformand 

 Turneringsleder 

 Kasserer 

 2 menige bestyrelsesmedlemmer 

 

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse 

konstituerer sig straks efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvori hele bestyrelsen 

deltager. 

 

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 

 

 Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 

der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler til 

foreningen samt 

 

 Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, 

foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller 

kontrollerer udlejer af lokaler til foreningen samt 

 

 Ejere af lokaler der udlejes til foreningen 

 

Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode dog således at nedennævnte regel overholdes: 

 

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på  ulige år. 

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. 

 

§ 7. GENERALFORSAMLING 

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år senest i april 

måned. Generalforsamling indkaldes skriftligt sammen med indkaldelse af forslag til 

generalforsamlingen, ved udsendelse til klubbens medlemmer med 14 dages varsel. 

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

 

1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent 

3.  Forhandlingsbogen (referat fra sidste generalforsamling) 

4.   Formandens beretning 

5.   Turneringslederens beretning 

6.   Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget v/kassereren 

7.   Behandling af indkomne forslag 

8.   Fastsættelse af kontingent 

9.   Valg af bestyrelse og suppleanter 

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

11. Afslutning 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til bestyrelsen 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Alle beslutninger, undtagen vedtægtsændringer træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved 

stemmelighed er forslaget forkastet. Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 majoritet blandt 

de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Personspørgsmål afgøres ved skriftlig afstemning, ligesom anmodning om skriftlig 

afstemning skal tages til efterretning. Under afslutning kan intet besluttes. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn eller såfremt 1/3 af de 

stemmeberettigede medlemmer anmoder herom. 

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 10 dage efter anmodningen er kommet 

bestyrelsen kendskab. 

Bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 6 dages 

varsel, ved udsendelse til klubbens medlemmer med tydelighed af dagsordenens punkter. 

Stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer over 18 år. 
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