Vedtægter for Sakskøbing Badminton- og Tennisklub ( Sa.BTK )
Stiftet ved fusion d. 6-4-2004
Udvidet med SaBTK Floorball d. xx-xx-2016
§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Sakskøbing Badminton-& Tennisklub ( SaBTK ). Klubben skal være tilsluttet
Lolland Falster Badminton Kreds ( LFBKr. ), under Danmarks Badminton Forbund ( DBF ), under
Sjællands Tennis Union ( SLTU) og Dansk Tennis Forbund ( DTF ).
Klubbens hjemsted er Sakskøbing.
§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Sakskøbing Badminton- og Tennis Klub (SaBTK) med en afdeling SaBTK Floorball.
Klubben skal være tilsluttet Badminton Lolland Falster (BLF), under Badminton Danmark (BDK), og under
Sjællands Tennis Union (SLTU) og Dansk Tennis Forbund (DTF), samt Dansk Floorball Union (DaFU)
under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Klubbens hjemsted er Sakskøbing.

§ 2 Formål
Klubbens formål er udøvelse af badminton og tennis, samt at fremme interessen for disse
sportsgrene gennem målsætninger, træning og kampe. Udvikle de unges talenter samt fremme det
sociale sammenhold.
§ 2 Formål
Klubbens formål er udøvelse af badminton- tennis og floorball, samt at fremme interessen for disse
sportsgrene gennem målsætninger, træning og kampe. Udvikle de unges talenter samt fremme det sociale
sammenhold.

§ 3 Medlemmer
Anmodning om optagelse i klubben skal rettes til bestyrelsen.
Som aktive medlemmer kan enhver optages, der er amatør i henhold til DBF og DTF´s
amatørreglement.
Medlemskabet er bindende for seniormedlemmer, indtil skriftlig udmeldelse er sket til formanden
eller kassereren med en måneds varsel. Udmeldelse fra klassificerede turneringsspillere sker iflg.
LFBKr`s og DBF`s vedtægter, samt SLTU´s og DTF´s vedtægter.
Ungdomsspillere har 1. måned som prøvetid. Udmeldelse kan ske til træneren.
Kontingentet reguleres i forhold til medlemsperioden, dog kun for hele måneder.
Er man fordelsmedlem er der ingen regulering i kontingentet på sportsgren nr. 2.
Som passive medlemmer kan enhver optages, der har interesse for sportsgrenene og som vil støtte
klubbens arbejde.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
§ 3 Medlemmer
Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål.
At være medlem i klubben kræver deltagerbetaling. Indmeldelse er bindende for mindst 3 måneder
Som aktive medlemmer kan enhver optages, der er amatør i henhold til DBF og DTF´s amatørreglement.
Udmeldelse fra klassificerede turneringsspillere sker iflg. BLF`s og BDK`s vedtægter, hhv. SLTU´s og
DTF´s vedtægter, samt DaFU´s vedtægter.

Ind og udmeldelse kan ske til en af trænerne eller bestyrelsen.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med
foreningen.
Kontingentet kan reguleres i forhold til medlemsperioden, dog kun for hele måneder. (minimum 3 mdr.)
Som medlem kan man spille flere sportsgrene i foreningen for en fastsat pris som besluttes på
generalforsamlingen.
Som passive medlemmer kan enhver optages, der har interesse for sportsgrenene og som vil støtte klubbens
arbejde positivt og konstruktivt. Beløbet som passive medlemmer kan støtte med, besluttes på
generalforsamlingen.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

§ 4 Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter klubbens love og bestemmelser, samt til enhver tid
at repræsentere klubben med en god sømmelig optræden.
Kontingentet betales forud for motionister og for badminton, ungdom senest den 1. December det
pågældende år, for at medlemmet kan udøve sin spilleret.
Ingen spilleret for tennisspillere før kontingentet er betalt (sæson 01.05 – 30.09)
Det påhviler medlemmerne at overholde LFBKr, DBF, SLTU samt DTF´s gældende ordens- og
spillereglement.
§ 4 Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter klubbens love og bestemmelser, samt til enhver tid at
repræsentere klubben med en god sømmelig optræden.
Kontingentet betales ved sæsonstart, for at medlemmet kan udøve sin spilleret.
Sæsonstart Badminton:
1. september
Sæsonstart Tennis:
1. maj
Sæsonstart Floorball:
1. september
Nye medlemmer har 14 dages prøve tid og kontingent skal betales efter senest 30 dage
Det påhviler medlemmerne at overholde BLF, BDK, SLTU, DTF samt DaFU´s gældende ordens- og
spillereglement.

§ 5 Udelukkelse
Betaler et medlem ikke sit kontingent rettidigt, kan bestyrelsen efter deres skøn foretage de
nødvendige foranstaltninger til inddrivelse af kontingentrestancer, herunder foretage udelukkelse.
Udelukkelse kan også foretages, når et medlem efter gentagne advarsler viser fortsat dårlig opførsel.
Udelukkelse skal meddeles LFBKr. og SLTU, der på SaBTK`s opfordring kan lade udelukkelse gå
videre til DBF og DTF. Pågældende medlem har dog ret til at indanke afgørelsen ved første
generalforsamling.
§ 5 Udelukkelse
Betaler et medlem ikke sit kontingent rettidigt, kan bestyrelsen efter deres skøn foretage de nødvendige
foranstaltninger til inddrivelse af kontingentrestancer, herunder foretage udelukkelse.
Udelukkelse kan også foretages, når et medlem efter gentagne advarsler viser fortsat dårlig opførsel.
Udelukkelse skal meddeles BLF, SLTU og DaFU, der på SaBTK`s opfordring kan lade udelukkelse gå
videre til BDK og DTF. Pågældende medlem har dog ret til at indanke afgørelsen ved første
generalforsamling.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang
årligt, senest d. 15. marts og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den
lokale avis. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller
hvis 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom, bilagt en motiveret
fremstilling af forhandlingsemnerne. Herefter indkalder bestyrelsen til ekstraordinær
generalforsamling med 8 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være indsendt til formanden
senest 5 dage før generalforsamlingen. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal
behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens og spilleudvalgenes beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand i ulige år.
6. Valg af spilleudvalgsformand i lige år.
7. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand i ulige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og en suppleant.
11. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
12. Uddeling af Falck Hansen Legat ( gælder kun for TENNIS )
13. Uddeling af pokaler
14. Eventuelt.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år, for medlemmer der ikke er
myndige skal der foreligger en skriftlig tilladelse fra vedkommendes værge, da denne er økonomisk
ansvarlig. På generalforsamlingen har alle stemmeberettigede 1 stemme hver, som kun kan udøves
ved personligt fremmøde.
Samtlige afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, dog kan bestyrelsen, mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er
forslaget forkastet. Skriftlig afstemning skal altid foregå ved personvalg, som udløses, hvis flere
kandidater er foreslået til samme post. Ved personvalg, hvor der forekommer stemmelighed,
afgøres valget ved omvalg mellem de personer, der har opnået samme højeste stemmetal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt op.
Beslutning sker ved simpel stemmeflertal.
Til beslutning om ændring i vedtægterne eller klubbens ophævelse, kræves at mindst halvdelen af
samtlige stemmeberettigede medlemmer er mødt op på generalforsamlingen, og at vedtagelse sker
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig,
uden hensyn til antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer, med simpel stemmeflertal.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Indsigelser mod en generalforsamlings gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne er
påbegyndt.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt,
senest d. 15. marts og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i medierne.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være indsendt til formanden senest 5 dage
før generalforsamlingen.
På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal behandles følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent.
Formandens og afdelingsrepræsentanternes beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand i ulige år.
Valg af næstformand i lige år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og en suppleant.
Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
Uddeling af Falck Hansen Legat.
Uddeling af pokaler
Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år, for medlemmer der ikke er myndige skal
der foreligger en skriftlig tilladelse fra vedkommendes værge, da denne er økonomisk ansvarlig. På
generalforsamlingen har alle stemmeberettigede 1 stemme hver, som kun kan udøves ved personligt
fremmøde. Samtlige afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, dog kan bestyrelsen, mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er forslaget
forkastet. Skriftlig afstemning skal altid foregå ved personvalg, som udløses, hvis flere kandidater er
foreslået til samme post. Ved personvalg, hvor der forekommer stemmelighed, afgøres valget ved omvalg
mellem de personer, der har opnået samme højeste stemmetal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt op. Beslutning sker
ved simpel stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 20
stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom, bilagt en motiveret fremstilling af
forhandlingsemnerne. Herefter indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.
Indsigelser mod en generalforsamlings gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne er påbegyndt.

§ 7 Bestyrelse
Valgbar til bestyrelse og spilleudvalg er alle medlemmer over 16 år, for medlemmer der ikke er
myndige skal der foreligger en skriftlig tilladelse fra vedkommendes værge, da denne er økonomisk
ansvarlig. I bestyrelsen kan der dog max. sidde 2 personer under 18 år.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, dog skal der altid være mindst 2 medlemmer som varetager
tennisafdelingens interesser.
Valgene til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode, således at 3 medlemmer er på valg i lige år og
4 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Indtræder suppleanter i bestyrelsen følges den oprindelige valgturnus.
Bestyrelsen leder klubben og disponerer over dennes midler, med ansvar over for generalforsamlingen. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over alle møder og generalforsamlinger.
Bortset fra posten som formand og spilleudvalgsformænd, konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg
af næstformand, kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelses-

medlem i foreningen. Ved større beslutninger tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, uden for bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser der påhviler foreningen.
§ 7 Bestyrelse
Valgbar til bestyrelse og spilleudvalg er alle medlemmer over 16 år, for medlemmer der ikke er myndige
skal der foreligger en skriftlig tilladelse fra vedkommendes værge, da denne er økonomisk ansvarlig. I
bestyrelsen kan der dog max. sidde 2 personer under 18 år. Forældre der repræsenterer deres børn er
valgbare.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, dog skal der altid være mindst 1 medlem som varetager hhv. badminton,
tennis- og floorball afdelingernes interesser.
Valgene til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode, således at 3 medlemmer er på valg i lige år og 4
medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Indtræder suppleanter i bestyrelsen følges den oprindelige
valgturnus.
Bestyrelsen leder klubben og disponerer over dennes midler, med ansvar over for generalforsamlingen.
Sekretæren fører beslutningsprotokol over alle møder og generalforsamlinger.
Bortset fra posten som formand og næstformand, konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af respektive
repræsentanter for afdelingerne Badminton, Tennis og Floorball samt kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
foreningen. Ved større beslutninger tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, uden for bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser der påhviler foreningen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

§ 8 Regnskabet
Regnskabet løber fra d. 1. januar til d. 31. december.
Kassereren lader kontingentet opkræve hos såvel aktive som passive medlemmer.
Kassereren foretager de nødvendige udbetalinger, og fører klubbens hovedregnskab.
Kassereren har ansvaret for klubbens likvide midler. Kassereren indberetter til bestyrelsen om
restancer i kontingentinddrivningen.
Kassereren skal på forlangende udlevere klubbens regnskabsmateriale, samt forevise klubbens
kontante beholdning til formanden eller revisorerne.
Der udarbejdes et særskilt regnskab for tennis afdelingen, der indgår som bilag til den årlige
resultatopgørelse
Regnskabet revideres af den 2 revisorer som er valgt på den ordinære generalforsamling. Revisorer
og revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode. Revisorerne skal, når de vælges, være fyldt 21 år.
Genvalg kan finde sted.

§ 8 Regnskabet
Regnskabet løber fra d. 1. januar til d. 31. december.
Kassereren lader kontingentet opkræve hos såvel aktive som passive medlemmer når disse er indregistreret i
regnskabsmodulet. Trænerne og repræsentanterne fra alle afdelingerne har ansvar for registreringen.
Kassereren foretager de nødvendige udbetalinger, og fører klubbens hovedregnskab.
Kassereren har ansvaret for klubbens likvide midler.
Kassereren indberetter til bestyrelsen om restancer i kontingentinddrivningen.
Kassereren skal på forlangende udlevere klubbens regnskabsmateriale, samt forevise klubbens kontante
beholdning til formanden eller revisorerne.
Regnskabet revideres af de 2 revisorer som er valgt på den ordinære generalforsamling. Revisorer og
revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode. Revisorerne skal, når de vælges, være fyldt 21 år.
Genvalg kan finde sted.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelsen

§ 9 Spilleudvalgene
Spilleudvalgene består af spilleudvalgsformanden, samt 2 medlemmer valgt af bestyrelsen i eller
uden for dennes midte.
Der oprettes et særskilt udvalg der står inde for tennisafdelingens aktiviteter.
Valgperioden er et år. Genvalg kan finde sted.
Spilleudvalgene har til opgave at arrangere alle kampe og turneringer, udtage de enkelte spillere og
forskellige hold, samt tilrettelægge spilleplanen.
Spilleudvalgene fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved alle aktiviteter hvor der anvendes midler fra Tennisklubbens formue, skal alle aktive, såvel
badmintonspillere som tennisspillere modtage tilbud om deltagelse.
§ 9 Spilleudvalgene
Spilleudvalgene kan oprettes af de respektive repræsentanter som kan udvælge 1-2 medlemmer som vil
indgå i det enkelte spilleudvalg. Udvalget kan udpeges fra sæson til sæson.
Spilleudvalgene har til opgave at arrangere alle kampe og turneringer, udtage de enkelte spillere og
forskellige hold, samt tilrettelægge spilleplanen. Spilleudvalgene kan fastsætte sin egen forretningsorden.
NY § 10 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Forslag til ændringer SKAL lægges op på klubbens hjemmeside til gennemsyn 14 dage før
generalforsamlingen.

§ 10 Opløsning
Hvis et flertal af aktive tennis- eller badmintonspillere ønsker de to klubber ændret til tidligere
form, kan medlemmerne gensidigt opsige fusionen med 1 års varsel, gældende fra den
beslutningsdygtige generalforsamling.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den eventuelle formue skænkes til dansk idræt, især badminton
og tennis, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.
(gl § 10) NY § 11 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 dele af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den eventuelle formue skænkes til dansk idræt, især badminton og
tennis, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6-4-2004
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29-10-2009
- Sammenlægning af regnskaber tennis og badminton
Vedtægter er ændret på ekstraordinær generalforsamling den xx-xx-2016
- Generel fornyelse samt implementering af SaBTK Floorball

