Bowling Club Målet s
Love.

§ 1.

Klubbens navn er Bowling Club Målet, “BCM”.
1.
Dens formål er at samle medlemmer med interesse for
bowlingspillet, og under fælles ledelse at fremme bowlingsporten.
2.
Hjemsted er Odense Kommune.
3.
Klubben er tilsluttet Fyns Bowling Union, “FBwU”, og derigennem
Danmarks Bowling Forbund “DBwF”.

§ 2.

BOM kan optage både damer, herrer og ungdom som såvel aktive eller
passive medlemmer.

§ 3.

For optagelse som medlem betales et månedligt kontingent og indmeldelses
gebyr, hvilket dog fastsættes på en generalforsamling.
Der gives rabat ved flere end 2 familiemedlemmer med samme adresse.
20% til hvert medlem.
1.
Indmeldelsen er bindende for 3 måneder.
2.
Ved restance ud over I måned skal bestyrelsen inden 3 måneder
træffe beslutning om fortabelse af medlemskabet og de dermed føl
gende rettigheder.

§ 4.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, kasserer, sekretær, senior
leder, ungdomsleder samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges på den
ordinære generalforsamling for en periode af 2 år.
For at være medlem af bestyrelsen kræves en licens der giver adgang til
Fyns Bowling Union’s repræsentantskabsmøder.
1.
Formand, ungdomsleder og I bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
2.
Kasserer, sekretær, seniorleder og I bestyrelsesmedlem vælges i
lige år. For et år vælges suppleanter.
3.
Seniorudvalget består af:
1.
Seniorlederen ÷ 2 medlemmer. Medlemmerne vælges i ulige
år af generalforsamlingen for to år.
2.
Seniorudvalget indtræder straks.
3.
Seniorlederen er ansvarlig for alt vedrørende seniorlicens.
4.
Ungdomsudvalget består af:
I.
Ungdomsiederen ÷ 2 medlemmer. Medlemmerne vælges i
lige år af generalforsamlingen for to år.
2.
Ungdomsudvalget indtræder straks.
3.
Ungdomslederen er ansvarlig for alt vedrørende ungdomslicens.
5.
For et år vælges 2 revisorer+ I suppleant.
6.
Festudvalget består af:
1.
3 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
2.
Festudvalget konstituerer sig selv og indtræder straks.

§ 5.

Alle klager og uoverensstemmelser vedrørende de af klubben arrangerede
kampe og stævner m.v. skal skriftligt indsendes til formanden inden 3 dage.
Formanden har pligt til at forelægge de indsendte klager for bestyrelsen, der
træffer den endelige afgørelse i sagen.

§ 6.

I tilfælde af utidig afgang af et bestyrelsesmedlem, indtræder den af ge
neralforsamlingen valgte suppleant i resten affunktionstiden.

§ 7.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december

§ 8.

Klubbens kasserer forestår den daglige økonomiske drift, hvorigennem alle
ind- og udbetalinger sker.

§ 9.

Klubbens kontante midler skal indsættes i bank. Beløb indestående i bank
kan kun hæves med kasserens eller formandens underskrift.
Årsregnskabet afsluttes den 31. december og fremsendes til revision senest
den 1. februar påfølgende år.

§ 10.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan
vedtage og ændre klubbens love.
Generalforsamlingens afgørelser må ikke stride imod FBwU’s- og DBwF’s
love og bestemmelser.

§ 11.

Generalforsamlingen sammenkaldes en gang årligt til ordinært møde, medio
februar måned. Indvarslingen skal ske med mindst 3 ugers varsel til hvert
medlem, og eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
1.
Eventuelle lovændringsforslag skal være medlemmerne i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
2.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Dog kan én
fuidmagt pr. fremmødt medlem godtages.
3.
Stemmeret har medlemmer, der ved generalforsamlingens afholdel
se er fyldt 15 år. For medlemmer under 15 år gælder, at deres værge
har én stemme, dog kan ingen fremmødt værge, med mindre
værgen selv har stemmeret, have mere end én stemme.
4.
Passive medlemmer uden licens har ikke stemmeret.

§ 12.

Den udsendte dagsorden skal indeholde:
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning.
a.
Seniorudvalgets beretning.
b.
Ungdomsudvalgets beretning.
3.
Regnskab.
4.
Kontingent.
5.
Indkomne forslag.
6.
Valg af:
a)
bestyrelse.
b)
senior- og ungdomsudvalg.
c)
evt, andre udvalg.
d)
revisorer
e)
valg af suppleanter til:
a)
b)
c)
d)
7.
Forslag og valg af deltagere til FBwU’s repræsentantskabsmøde.
8.
Valg afturneringsledere + suppleant.
9.
Eventuelt

§ 13.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Dirigenten
bestemmer afstemningsmåden. Afstemningen skal være skriftlig såfremt eet
at de fremmødte medlemmer forlanger dette.

§ 14.

For at afstemning om lovændring kan finde sted, kræves tilstedeværelse at
mindst 1/3 at klubbens medlemmer.
For at være gyldig skal mindst 2/3 af disse medlemmer stemme for lovæn
dringen.
Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke til stede, indkaldes til ny ge
neralforsamling, der så er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed.

§ 15.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder an
ledning dertil, eller når mindst halvdelen af tilsluttende medlemmer forlanger
det.
I sidstnævnte tilfælde skal emnet for mødet opgives, ligesom mødet skal ind
varsles 5 dage efter modtagelsen i bestyrelsen.

§ 16.

Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i foran nævnte paragraffer eller i
gældende regler, har klubbens bestyrelse ret til at handle efter eget skøn
under ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 17.

Klubben kan opløses, såfremt 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor. Hvad
klubben i tilfælde af opløsning måtte eje, skal realiseres, og det indkomne
beløb herfor sammen med øvrige kontanter stilles til rådighed for velgørende
børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

§ 18.

Amatør- og ordensregler.
1.
Amatør er den, der konkurrerer af interesse for idrætten, for
fornøjelse og som fritidsbeskæftigelse uden tanke for økono
misk fordel.
2.
I øvrigt er klubben underlagt FBwU’s- og DBwF’s amatør og
ordensregler.
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