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§ 1 – Alliancens navn 
1. Alliancens navn er Pensionisternes Bowling Alliance ( PBA ) stiftet 8. marts 1995. 

Alliancen har hjemsted i Rødovre Kommune 
 
§ 2 – Formål 

1. Alliancens formål er at fremme interessen for bowlingsporten gennem den årlige 
holdturnering og diverse stævner for pensionister, efterlønnere og personer, som er 

fyldt 60 år. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for 60 års reglen. 

2. Som medlem af PBA indgår klubberne i et socialt forpligtende fællesskab 

 
§ 3 – Medlemmer, medlemshold 

1. Som medlemmer af PBA optages bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger i 

idrætsforeninger inden for Københavns Vestegn. 
2. Optagelsen kan ske efter fremsendelse af ansøgning til PBA’s bestyrelse vedlagt : 

• Liste over medlemmer, der ønsker at deltage i PBA-regi med opgivelse af den 
enkeltes bowling-gennemsnit 

• Beskrivelse af klubdragt 

Sidste frist for framelding af allerede tilmeldte spillere er 1. august og tilmeldte hold 1. 
juli. 

3. Såfremt en klub ikke udviser forståelse for formålsparagraffen eller vore spilleregler, 
kan denne ekskluderes af PBA. 
Eksklusionen skal godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde 

 
§ 4 – Holdgebyr og registreringsafgift 

1. Gebyrerne fastsættes af repræsentantskabet under hensyntagen til de med 

holdturnering forbundne udgifter. 
Gebyrerne betales en gang årligt forud for afviklingen af holdturneringen. 

Sidste frist for tilmelding af hold er 1. juni og sidste frist for betaling af 
holdturneringsgebyret er 1. september 

2. Registreringsafgiften fastsættes af repræsentantskabet. 

Den betales af de medlemmer, som ønsker at deltage i holdturnering eller stævner. 
Fra sæsonen 2017-2018 udstedes registreringskort ikke mere. 

Sidste frist for betaling af registreringsafgift er 1. september 
3. Spilletilladelsen er gyldig 8 dage efter betaling af holdgebyr og registreringsafgift. 
4. Ved klubskifte gives en kalendermåneds karantæne, undtagen juni og juli. 

5. For at opnå spilletilladelse i PBA skal spilleren være pensionist eller efterlønner og fyldt 
60 år ( § 2 stk. 1 ). 

6. Nuværende medlemmer, der tidligere har været registreret i PBA regi, kan uændret 

fortsætte. 
7. Såfremt en framelding ikke er rettidig, eller en afgift / et gebyr ikke betales rettidigt, 

afkræves et håndteringsgebyr på kr. 250,00. 
Dette gælder ikke ved framelding af naturlige årsager. 

§ 5 – Regnskabsperiode 

1. Alliancens regnskabsperiode er 1. april – 31. marts. 
2. Det årlige repræsentantskab vælger blandt medlemmerne 2 kritiske revisorer, der skal 

gennemgå foreningens regnskab og efterse, at foreningens midler er til stede. 
Klubbens regnskab underskrives af kassereren og stilles til rådighed for revisorer senest 
14 dage før repræsentantskabsmødet. 

Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen. 
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§ 6 – Ledelse 
1. PBA ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant. 

• Formand og kasserer vælges direkte af repræsentantskabet 
• 3 bestyrelsesmedlemmer 

2. Valg 

• Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Valgperiode 2 år 
• Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Valgperiode 2 år 

• Suppleant vælges for 1 år 
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter 

repræsentantskabsmødet, idet formand og kasserer er valgt direkte af 

repræsentantskabet. 
4. De indmeldte klubber repræsenteres gennem et repræsentantskab, bestående af 2 

repræsentanter fra hver klub, samt medlemmer af den til enhver tid siddende 

bestyrelse for PBA. 
5. Medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet skal have gyldigt registreret 

medlemskab af PBA. 
 
§ 7 – Ledelsens forretningsorden 

1. Formanden er ansvarlig for den daglige ledelse af PBA og repræsenterer denne udadtil. 
2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde samt det årlige repræsentantskabsmøde. 

3. Bestyrelsen er ansvarlige for tilrettelæggelsen, afviklingen af samt tilsyn med de 
sportslige aktiviteter, samt udarbejdelsen af statistikker og resultatlister. 

4. Sekretæren er ansvarlig for, at der føres en godkendt protokol, med referat fra samtlige 

afholdte møder 
5. Kassereren er ansvarlig for de til PBA’s drift forbundne omkostninger samt aflæggelse 

af det reviderede årsregnskab med opstillet budgetforslag. 

6. Suppleanten deltager i samtlige møder og indtræder med stemmeret, når et 
bestyrelsesmedlem melder forfald eller udtræder af bestyrelsen i valgperioden.  

7. Repræsentantskabet varetager alliancens interesser og sikrer informationsflowet 
gennem møder i egen klub og med PBA’s bestyrelse. 

8. Til varetagelse af det daglige arbejde med registrering og udsendelse af resultater, 

tilrettelæggelse af holdturnering og udarbejdelse af statistikker kan bestyrelsen vælge 
en registrator. 
Til udarbejdelse af medlemslister kan bestyrelsen vælge en medlemsregistrator.  

Begge funktioner vælges for et år ad gangen. Begge funktioner deltager uden 
stemmeret i repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder efter behov. 

En omkostningsgodtgørelse fastsættes af bestyrelsen. 
 
§ 8 – Repræsentantskabet 

1. Repræsentantskabet er alliancens øverste myndighed, og kun det kan vedtage og 
ændre love. 

2. Repræsentantskabsmøde holdes en gang årligt indenfor perioden 15. april – 15. maj og 
indkaldes hertil med 14 dages varsel, bilagt bestyrelsens beretning, det reviderede 
regnskab, samt budgetforslag for det kommende år. Endvidere vedlægges indkomne 

forslag fra de enkelte klubber samt eventuelle bestyrelsesforslag. 
3. Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent valgt ved almindelig stemmeflerhed af 

repræsentantskabsmedlemmerne. 

4. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og 
afstemningsmåder. 

5. Afstemningsmåden skal dog altid være skriftlig, når et medlem af repræsentantskabet 
forlanger det. 

6. Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, med mindre 

andet udtrykkeligt er fastsat i vedtægterne 
7. Intet medlem af repræsentantskabet kan afgive mere end en stemme og kun ved sin 

personlige tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt. 
8. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal 

repræsentanter. 
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§ 9 – Dagsorden 
1. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter : 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Beretning fra diverse nedsatte udvalg 

4. Regnskab, budget samt vedtagelse af fremtidige gebyrer m.v. 
5. Indkomne forlag 

6. Valg af bestyrelse iflg. § 6 
7. Valg af 2 revisorer iflg. § 5 – Disse vælges efter tur for en 2 årig periode. 
8. Eventuelt 

2. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1. april 
 
§ 10 – Vedtægtsændringer 

1. Samtlige vedtægtsændringer skal for at blive vedtaget, vedtages med mindst 2/3 flertal 
blandt de på repræsentantskabsmødet fremmødte repræsentanter. 

2. Øvrige beslutninger kan træffes med almindeligt flertal. 
 
§ 11 – Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes senest 8 dage efter beslutning, 
enten af bestyrelsen eller når mindst 1/3 navngivne klubber indsender skriftlig 

begæring herom, indeholdende motiveret dagsorden. 
2. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal ske med mindst 14 dages 

varsel med angivelse af dagsorden. 

3. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig, uanset det 
fremmødte antal medlemmer 

4. Der gælder samme afstemningsregler, som ved ordinært repræsentantskabsmøde. 

 
§ 12 – Udmeldelse 

1. Udmeldelse kan kun ske klub / afdelingsvis og meddeles skriftlig til formanden før 
turneringens start. 

 

§ 13 – Alliancens opløsning 
1. Alliancen kan kun opløses når 9/10 af de fremmødte repræsentanter på et 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde stemmer herfor. 

Beslutningen kan dog kun effektueres, såfremt 2/3 af de tilmeldte klubber som 
minimum er tilstede på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 

2. Ved alliancens opløsning tilfalder eventuelle værdier Københavns Bowling Unions 
Ungdomsfond 

 

§ 14 – Orientering 
1. Klubberne orienteres om resultater senest en uge efter afholdte kampe og stævner. 

Kommunikation via elektroniske midler anses for værende tilstrækkelig og i 
overensstemmelse med vedtægterne 

 

§ 15 – Godkendelse 
1. Alliancens reglement er godkendt første gang 8. august 1999 

 

Tilrettet 9. maj 2005 
Tilrettet 23. maj 2013 

Tilrettet 10. maj 2016 
Tilrettet 9. august 2017 
 

Bestyrelsen 


