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1. Klubbens navn og hjemsted 
 

1.1. Stk. 1 Klubbens navn er Valby Badminton Club (VBC). Klubben er en almindelig forening med 
hjemsted på Skellet 30, 2500 Valby. 
 
 

2. Formål 
 

2.1. Valby Badminton Club har til formål at fremme badmintonsporten i lokalområdet.  
 

2.2. Formålet udøves ved: 
 

2.2.1. Primært at drive badmintonklub, hvor klubbens medlemmer kan spille badminton,  
 

2.2.2. Sekundært ved at støtte sportsudøvere inden for badmintonsporten samt andre idrætsaktivi-
teter.  
 
 

3. Indordning i forbund 
 

3.1. Valby Badminton Club er medlem af: 
- Danmarks Idrætsforbund (DIF), 
- Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), 
- Badminton Danmark, 
- Badminton København. 

 
3.2. I de ovennævnte forbund og organisationer er klubben underlagt disses respektive love og 

regler som medlem deraf.  
 
 

4. Medlemmer 
 

4.1. Som medlem af Valby Badminton Club kan optages enhver badmintoninteresseret efter god-
kendelse fra Spillerudvalget. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis særlige grunde taler her-
for. 
 

4.2. Som medlem af klubben kan man enten være aktivt eller passivt medlem. 
 

- Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler kontingent og herved har ret til at 
spille badminton i klubben. 

- Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have ret til at spille badminton i 
klubben, betaler et kontingent og har herved ret til tilknytning til klubben.  

 
4.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem fra klubben når særlige forhold – herunder usportslig 

optræden - taler herfor. Et medlem der er blevet ekskluderet har ret til, at få sin eksklusion 
behandlet på førstekommende generalforsamling. Vedkommende har ret til at være til stede 
under forhandlingen på generalforsamlingen uden stemmeret, men med ret til at tale sin 
sag. 
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5. Banelejere  
 

5.1. Banelejere er badmintonspillere, som lejer baner, men ikke betaler kontingent. Banelejere er 
ikke medlem af klubben.  
 
 

6. Generalforsamlingen 
 

6.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Indsigelse mod generalforsamlingens 
gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne tager deres begyndelse. 
 

6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
 

6.3. Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i klublokale og på klubbens hjemmeside 
med tre ugers varsel og med angivelse af dagsorden. 
 

6.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
10 dage før den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være 
bestyrelsen i hænde senest 1. marts det pågældende år. 
 

6.5. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent og referent, 
2. Bestyrelsens beretning, 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget og fastsættelse af kontingent for kom-
mende sæson til godkendelse, 
4. Behandling af indkomne forslag, 
5. Valg til bestyrelsen, 
6. Valg af ekstern revisor 
7. Eventuelt. 
 

6.6. Mindst 3 dage før den ordinære generalforsamling afholdes, skal det reviderede regnskab 
være tilgængeligt ved opslag i klubhus til medlemmernes gennemsyn. 
 

6.7. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning hertil.  
 

6.8. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% 
af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret krav herom. Bestyrelsen skal i 
så fald sørge for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, 
inden for 6 dage efter modtagelse af kravet.  
 

7. Stemmeret på generalforsamlingen 
 

7.1. Stemmeret på en generalforsamling har alle aktive medlemmer med individuelle medlemska-
ber under spillerudvalget samt passive medlemmer. For medlemmer under 16 år udøves 
stemmeretten via en forælder. 
 

7.2. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  
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7.3. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres, bortset fra de i stk. 4 og 5 nævnte tilfælde, 
ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 

7.4. Vedtagelse af ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at ¾ af de fremmødte stem-
meberettigede medlemmer stemmer herfor. 
 

7.5. Beslutninger om klubbens opløsning samt køb og salg af fast ejendom kan kun træffes på en 
ekstraordinær generalforsamling. Sådanne beslutninger kræver, at 2/3 af klubbens stemme-
berettigede medlemmer stemmer herfor. Hvis der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlem-
mer, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningerne da kan træf-
fes af ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis bestyrelsen eller mindst 10 
medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. 
 
 

8. Valg til bestyrelsen 
 

8.1. Til at lede klubben vælger generalforsamlingen en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. 
Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. 
 
I ulige år vælges som minimum: 

- Formand for klubben, 
- Formand for ungdomsudvalget, 
- Ansvarlig for baneudlejning. 

 
I lige år vælges som minimum: 
- Kasserer, 
- Formand for spillerudvalget. 

 
8.2. Personer med tilknytning til klubben er opstillingsberettiget til bestyrelsen. 

 
8.3. Samtlige valg skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt der er opstillet flere kandidater, til 

den samme bestyrelsespost.  
 

8.4. Medlemmer af bestyrelsen kan maksimalt bestride 2 af de i pkt. 8.1 nævnte poster. Formand 
og kasserer må ikke være en og samme person. 

 
 

9. Bestyrelsens virke 
 

9.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter klubbens udvalg. 
 

9.2. Det påhviler bestyrelsen at føre beslutningsreferat fra sine møder, der afholdes så ofte, for-
manden finder det nødvendigt. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes inden for 3 uger, når 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.  

 
9.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle beslutninger 

træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
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10. Tegningsret 
 

10.1. Klubben tegnes af formanden.  
 

10.2. Ved indgåelse af retshandler for beløb over kr. 5.000,00 tegnes klubben dog af formanden i 
forening med et andet bestyrelsesmedlem.  
 

10.3. I formandens fravær tegnes klubben af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.  
 

10.4. Ved dispositioner over fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrifter.  
 

10.5. Klubbens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand. 
 
 

11. Klublokaler, idrætshal og lokaler til beboelse samt internt regnskab 
 

11.1. Klubben ejer ejendommen Skellet 30, 2500 Valby, som består af 2 adskilte enheder der in-
deholder:  
 
Bygning 1 

- Skellet 30; Idrætshal, 
 

Bygning 2 
- Skellet 30, St.; Klublokaler, 
- Skellet 30, 1.; Lokaler til beboelse,  
- Skellet 30, 2.; Lokaler til beboelse.  
- Kælder – beboelsesdel 
- Kælder – der knytter sig til klublokaler 

 
11.2. Klubben anvender idrætshallen på Skellet 30, og klublokalerne på Skellet 30, St., samt en 

del af kælderen.  
 

11.3. Lokalerne til beboelse på Skellet 30, 1. og 2. kan af klubben anvendes til udlejning til tredje-
mand eller til andet inden for klubbens formålsbestemmelser.  
 

11.4. Bestyrelsen har pligt til at føre internt regnskab der opdeles som: 
 
Sportsregnskab der indeholder samtlige indtægter og udgifter relateret til: 

- Sportsaktiviteter,  
- Medlemskontingent og medlemstilskud, 
- Hold af idrætshal og klublokaler på Skellet 30 og Skellet 30, St. samt lokaletilskud, 
- Øvrigt der ikke er omfattet af ”Udlejningsregnskabet”. 

 
Udlejningsregnskab der indeholder samtlige indtægter og udgifter relateret til: 

- Lokaler til beboelse på Skellet 30, 1. og Skellet 30, 2. 
 
11.5. Opdeling i henholdsvis sportsregnskab og udlejningsregnskab skal sikre, at det overfor myn-

dighederne dokumenteres, at der sker en klar og tydelig økonomisk adskillelse mellem 
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sportsaktiviteter og udlejningsaktiviteter, således, at kommunale tilskud alene medgår til fi-
nansiering af sportsaktiviteter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgiv-
ning herom. 
   

11.6. Såfremt et regnskabs resultat viser et overskud for året, overføres resultatet til næste regn-
skabsår i det respektive regnskab, medmindre bestyrelsen beslutter andet under hensyn til 
bestemmelserne i pkt. 11.6.1 - 11.6.4. 
 

11.6.1. Det kan ikke besluttes, at et overskud eller midler fra ”Sportsregnskabet” overføres til ”Ud-
lejningsregnskabet”, jf. pkt.11.5. 
 

11.6.2. Bestyrelsen kan beslutte, at der overføres overskud eller midler fra ”Udlejningsregnskabet” 
til ”Sportsregnskabet”. Det kan dog ikke besluttes at midlerne skal tilbageføres, når de først 
er blevet overført til ”Sportsregnskabet”. 
 

11.6.3. Såfremt der er overført midler fra et regnskab til et andet uden tilstrækkelig hjemmel i ved-
tægterne, eller uden der har været et tilstrækkelig hjemmel i beslutningsgrundlaget, er over-
førslen ugyldig og beløbet tilbageføres.  
 

11.6.4. Overskud i ”Udlejningsregnskabet” anvendes til at understøtte klubbens formålsbestemmel-
ser og aktiviteter i det omfang som bestyrelsen finder nødvendigt og forsvarligt. Overskuddet 
i udlejningsregnskabet kan desuden opspares til brug for renovation og istandsættelser mv. i 
udlejningsejendomme. 
 

11.6.5. Bestyrelsen er ansvarlig for drift og administration af ejendommen samt for sportsregnska-
bet. Bestyrelsen kan antage en ejendomsadministrator til drift og administration af ejendom-
men og en bogholder eller revisor til administration af de regnskaberne som sådan.   
 
 

12. Regnskaber og revision 
 

12.1. Valby Badminton Clubs regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 
 

12.2. Kasseren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter og er ansvarlig for klubbens 
ind- og udbetalinger i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger herom. Formanden 
har læseadgang til klubbens bankkonti.  

 
12.3. I klubbens reviderede regnskab opgøres klubbens samlede indtægter og udgifter i overens-

stemmelse med gældende lovgivning.   
 

13.1. Bestyrelsen påser at bestemmelserne om som anført i vedtægternes pkt. 11, efterleves. 
 
13.2. Klubbens regnskab skal revideres af ekstern revisor efter regnskabsårets slutning og inden 

generalforsamlingen. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen inden generalforsamlingen. 
 
 

14. Opløsning af Valby Badminton Club 
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14.1. Beslutning om opløsning af Valby Badminton Club træffes i overensstemmelse med det i pkt. 
7.5 anførte herom. 
 

14.2. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens ejendele og aktiver, hvorom ikke særlige 
bestemmelser allerede er truffet, Badminton Danmark eller anden organisation med en for-
målsbestemmelse der harmonerer med den i Valby Badminton Club.  
 
 

 
* * * * 

 
Dato: 19. januar 2023 
 
VBC’s bestyrelse:  
 
 
Anders Bach (Formand)           Martin Goldschmidt                Teis Nielsen 
 
 
 
 
 
 
Maria Christensen Breüner            Jesper Juul Windahl                 Camilla Kjær 
 
 
 
 
 
 
Michael Dreyer           Allan Nygaard 
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