
Love og vedtægter for bowlingklubben Føniks

§ 1
Klubbens navn er Føniks
Ifølge sagnet er Føniks en vidunderfugl, der står som symbol på genopstandelse og udødelighed.
Klubben er stiftet den 16. august 2000. Klubben er hjemmehørende i World Cup Hallen, Rødovre.

§ 2
Klubbens formål. At give medlemmerne mulighed for at dyrke bowling og mødes til socialt samvær.
Passive medlemmer kan kun optages i klubben, hvis man har været aktivt medlem.
Kontingentet fastsættes af klubbens bestyrelse.

§ 3
Ind- og udmeldelse finder sted gennem formand eller kasserer. Udmeldelse kan ske med 3 
måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsen fastsætter antallet af aktive medlemmer.

§ 4
Kontingentet fastsættes af Klubbens bestyrelse, baseret på den kontrakt bestyrelsen tegner med 
bowlingcenteret for den kommende sæson. Kontingentet betales for hele kontraktperioden og 
opdeles i 10 rater, der betales månedsvis forud første gang ved sæsonstart i august og sidste gang
senest 1. maj. Nye medlemmer betaler fra første spilledag.

§ 5
Klubbens ledes af en bestyrelse, der skal bestå af 4 aktive medlemmer. Formand, kasserer, 
spilleudvalgsformand samt sekretær. Formand og sekretær vælges på lige år og kasserer og 
spilleudvalgsformand på ulige år. Suppleant vælges hvert år.

§ 6
Bestyrelsen er klubbens øverste myndighed i alt, hvad der angår den daglige ledelse. Bestyrelsen 
er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal, og hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

§ 7
Den årlige generalforsamling er foreningens øverste myndighed og ledes af en på 
generalforsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober måned
og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg iflg. Lovene.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages, så ofte bestyrelsen finder 
anledning dertil, eller hvis mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det 
med angivelse af forhandlingsemner. Den ekstraordinære generalforsamling skal da indkaldes 
senest 2 uger efter med mindst 8 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter bestyrelsens 
modtagelse af denne.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på foreningens ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har kun 
aktive medlemmer. Stemmeret kan udøves både ved personligt fremmøde samt skriftlig fuldmagt.

Den årlige generalforsamling vælger blandt medlemmerne 2 revisorer, der skal gennemgå 
foreningens  regnskab og efterse, at foreningens midler er til stede. Regnskabsperioden løber fra 
1. august til 31. juli. Der vælges en revisor for to år i lige år og en revisor for to år i ulige år.
Klubbens regnskab underskrives af formand og kasserer og stilles til rådighed for revisorer senest
14 dage før generalforsamling.

§ 8
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
Forelagte spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i klubbens love samt ændring 
af spillested kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer inkl. medbragte 
fuldmagter stemmer for.

§ 9
Der afholdes én turnering, der løber fra september til maj. Bestyrelsen udnævner en 
turneringsleder og fastsætter de nærmere regler for afvikling af turneringen.

§ 10
Beslutningen om klubbens eventuelle ophør kan kun tages op på en i den anledning indkaldt 
generalforsamling. På denne generalforsamling har kun klubbens aktive medlemmer stemmeret. 
Klubbens ophør kan kun vedtages, såfremt 2/3 af samtlige klubbens aktive medlemmer stemmer 
for.

§ 11
Kontingentbetalingen indsættes på en særskilt bankkonto. Formand hhv. kasserer kan hver for sig 
hæve på bankkontoen til brug for nødvendige udgifter til fester, præmier m.v. Revisorerne er 
berettiget til, så ofte de ønsker det, at forlange revision af klubbens regnskab. Revisorerne skal 
før den årlige generalforsamling revidere klubbens regnskab.
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling. Glostrup, den 16. august 2000
Ændret på den ekstraordinære generalforsamling. Glostrup, den 9. januar 2002
§2 og 4 ændret på generalforsamling. Glostrup, den 15. september 2004
§9 ændret på generalforsamling. Glostrup den 21. september 2005
§7 ændret på generalforsamling. Rødovre 24. september 2008
§1, §7, §8 og §10 ændret på ekstraordinær generalforsamling. Rødovre 3. marts 2010
§3 og §4 ændret på generalforsamlingen d. 25. august 2010
§5 og §7 ændret på generalforsamlingen d. 17. oktober 2012
§7 ændret på generalforsamlingen d. 19. oktober 2016

Formand Kasserer

Sign. Paul Hansen sign. Inge-Lise Flügge
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