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 Klubbens navn er ”Tarm Billard Klub 2000”, stiftet 11. september 2000. 

 Klubben er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommune. 

 Klubbens formal er at fremme interessen for billardspillet. Formålet søges opnået ved bl.a. at ar-

rangere konkurrencer og turneringer. 

 Medlemskab af klubben kræver, der betales kontingent. Kontingentets fastlægges hvert år på 

generalforsamlingen. Det betales halvårligt. 

 Ungdomsspillere skal være fyldt 13 år og betaler halvt kontingent. 

 Medlemmer er ungdomsspillere til og med det halvår hvor at man fylder 18 år. (1/1 – 30/6 og 

1/7 – 31/31) 

 Gæstespillere betaler 25 kr. for at spille. De spiller på samme vilkår som medlemmerne, den dag 

de er gæst og kan ikke deltage og kan ikke deltage i klubben turneringer. 

 Klubben bestyrelse består af fem (5) medlemmer, der vælges for to (2) år af gangen, således at 

der det ene år afgår to (2) medlemmer, og det næste år tre (3) medlemmer. 

 Første gang – 2001 – afgår to (2) medlemmer. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde med: 

o Formand. 
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o Kasserer. 

o Sekretær (referent). 

o Turneringsleder. 

o Bestyrelsesmedlem. 

 Klubben tegnes af den siddende formand og et medlem af bestyrelsen. 

 Enhver spiller har pligt til under kampe at være behjælpelig med regnskabsføring og markering. 

 Klubbens midler må udelukkende anvendes til at fremme klubbens formål. 

 Klubbens bestyrelse træffer afgørelse om udelukkelse af et medlem, således at et flertal i besty-

relsen er afgørende med hensyn til udelukkelse eller ej. 

 I tilfælde af udelukkelse har det udelukkede medlem ret til at få sagen rejst på førstkommende 

generalforsamling. 

 Ændringer i disse vedtægter skal vedtages på den ordinære generalforsamling med mindst 2/3 

flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages var-

sel ved tilsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem. Forslag som ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være tilstillet formanden skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen 

afholdes. 

 Ved enhver lovlig indkaldt generalforsamling kan træffes afgørelse ved simpelt flertal. 

 Hvis blot en deltager ønsker skriftlig afstemning, skal sådan fortages. 

 For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden. 

o Valgt af dirigent. 

o Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det løbende år. 

o Forelæggelse af revideret regnskab. 

o Fastlæggelse af kontingent. 

o Forslag fra medlemmer. 

o Valg af medlemmer til bestyrelse. 

o Valg af to (2) suppleanter. 

o Valg af revisorer. 

o Eventuelt. 
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 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen, eller mindst 10 medlemmer, ønsker 

det. 

 For de sidstnævntes vedkommende skriftligt og med alle 10 underskrifter retter henvendelse til 

formanden herom. En sådan ekstraordinær generalforsamling kan kræves holdt tidligt otte (8) 

dage efter indgivet begæring, men skal afvikles senest 14 dage efter. 

 Såvel som enhver ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved stemmeflertal, uanset an-

tallet af fremmødte medlemmer, er dette også tilfældet ved en ekstraordinær generalforsamling. 

 Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfaldsdatoerne 1/1 og 1/7, bli-

ver medlemmet ekskluderet. 

 Der kan dog i særlige tilfælde aftales en anden ordning med bestyrelse. Kontingentet betales 

halvårligt forud til kasseren senest 15. januar og senest 15. juli. 

 Kassereren modtager alle foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter. 

 Kassereren fører en af bestyrelsen autorisret kassebog. 

 Kassereren underskriver alle kvitteringer. 

 Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse. 

 Klubbens regnskabsår er fra d. 1/1 til 31/12. 

 Regnskabet skal foreligge fuldt revideret senest 8 dage før generalforsamlingen 

 Årsregnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

 Sekretæren fører klubbens protokol. 

 Klubbens opløsning kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3 stemmers flertal på to (2) på 

hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og sådan at den anden 

generalforsamling ikke afholdes senere end en måned efter den første generalforsamling. 

 På første (1st.) generalforsamling skal vedtagelsen være med 2/3 stemmers flertal af alle klub-

bens medlemmer. 

 På anden (2nd.) generalforsamling skal vedtagelsen være med 2/3 stemmers flertal af alle klub-

bens fremmødte medlemmer. 

 I tilfælde af klubbens opløsning skal de frigjorte midler i fuldt omfang gå til almennyttige formål 

efter bestyrelsens beslutning  

 

 


