
§ 1. 
Klubbens navn og hjemsted. 

1.1 Klubbens navn er Bowlingklubben Pletten. 
1.2 Klubbens hjemsted er Fredericia kommune. 

§ 2. 
Formål. 

2.1 At samle bowlingudøvere. 
2.2 At deltage i de af DBwF arrangerede holdturneringer og stævner. 
2.3 At deltage i øvrige stævner såvel i som uden for klubbens regi. 
2.4 At deltage i andet kulturelt arbejde. 

§ 3. 
Organisations- og tilhørsforhold. 

3.1 Klubben er tilsluttet DBwF og derigennem Danmarks Idræts Forbund. 
3.2 Klubbens love skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og bestem-

melser i de organisationer, klubben er tilsluttet. 

§ 4. 
Medlemmer. 

4.1 Klubben optager ungdomsspillere, damer og/eller herrer. 
4.2 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter DBwFs regler. 
4.3 Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske for-

pligtelser over for klubben og DBwF. Forsømmelser mod dette kan medføre ka-
rantæne eller udelukkelse af klubben. 
Beslutninger herom træffes af bestyrelsen. 

4.4 Hvis et medlem gentagne gange optræder usportsligt eller ukollegialt, skaber splid 
og ballade, eller på anden måde modarbejder klubben, med- fører dette udeluk-
kelse af klubben. 
Beslutning herom træffes af bestyrelsen. 

4.5 Et nyt medlem kan nægtes optagelse, såfremt særlige grunde taler herfor og/eller 
hvis klubbens medlemmer på et spillermøde har fremlagt særlige grunde der taler 
herfor.  
Beslutning herom træffes af bestyrelsen. 

4.6 Licensmedlemmer kan ikke deltage på klubbens turneringshold. For at kunne spil-
le på turneringshold skal licensmedlemmer overgå til minimum passivt medlem-
skab resten af sæsonen.  

4.7 Støttemedlemmer har ikke licens, men kan deltage i de af klubbens arrangemen-
ter, som ikke er bowlingrelaterede på samme vilkår som øvrige medlemmer.  

4.8 Licensmedlemmer kan deltage i klubmesterskab mod betaling af den faktiske 
omkostning. Deltagelse forudsætter for et licensmedlem, at denne har spillet mi-
nimum 8 snittællende serier i indeværende sæson. Det pålægges bestyrelsen at 
varetage at denne betaling altid finder sted. 

4.9 Licensmedlemmer og støttemedlemmer kan ikke modtage støtte eller opnå evt. 
rabatter/ goder som passive og aktive medlemmer har i form af deres medlem-
skab. 

§ 5. 
Spilledragt. 

5.1 Ved enhver deltagelse i DBwF's holdturneringer samt de af DBwF godkendte 
stævner, skal der spilles i den godkendte spilledragt. 

§ 6. 

Kontingent og optagelsesgebyr. 

6.1 Kontingent og optagelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalfor-
samling, dog er juni og juli måned kontingentfri. 

6.2 Kontingent til klubben betales forud, således at der senest den 2. (anden) træ-
ningsaften i hver måned betales for den følgende måned. 

6.3 Restance omfatter alle skyldige beløb til klub såvel som DBwF.  
Ved restance ud over 30 dage er man ikke berettiget til at deltage på klubbens 
turneringshold. Restance ud over 60 dage medfører automatisk udmeldelse af 
klubben. 

6.4 Medlemmer hæfter for kontingent, som er helårligt. Kontingent løber fra den 1.8. til 
den 1.5. – kontingentet afdrages med 1/10 del hver måned (juni og juli er kontin-
gent fri). Ved indmeldelse efter den 1.8. hæftes alene for månederne fra indmel-
delse til 1.5. året efter. 
Er der helbredsmæssige årsager til udmeldelse midt i en sæson, kan bestyrelsen 
dispensere for betaling af det resterende årlige kontingent.  

§ 7. 
Regnskab 

7.1 Klubbens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. 
7.2 Regnskabet revideres af en bilagskontrolant, som er valgt på klubbens ordinære 

generalforsamling. 

§ 8. 
Generalforsamling. 

8.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juli. 
8.3 Indkaldelse af generalforsamling sker skriftligt til hvert af medlemmerne med 14 

dages varsel. 
8.4 Forslag til lovændring kan kun forelægges og vedtages på en generalforsamling. 
8.5 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden 

skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
8.6 Dagsorden ved ordinær generalforsamling: 

a) Valg af dirigent 
b) Valg af protokolfører 
c)  Formandens beretning og evt. udvalgsberetninger 
d) Forelæggelse af regnskab 
e) Indkomne forslag 
f) Fastlæggelse af kontingent og optagelsesgebyr 
g) Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter 
h) Eventuelt 

8.7 Valgbar til bestyrelse og udvalg er alle medlemmer, der er fyldt 17 år den 31. de-
cember året før. 

8.8 Stemmeret har klubbens medlemmer, der den 31. december året før er fyldt 17 år. 
8.9 Til vedtagelse af lovændringer  kræves, at mindst  2/3 af  de fremmødte stemme-

berettigede stemmer for ændringen. 
8.10 Andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
8.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder anledning 

hertil, eller hvis mindst  2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter 
skriftlig anmodning herom ved angivelse af motiveret dagsorden. 

8.12 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 21 dage efter 

modtagelsen af anmodning herom med motiveret dagsorden. 



8.13 På en ekstraordinær generalforsamling kan kun besluttes om det eller de punkter, 
der har været årsag til indkaldelse. 

8.14 Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot en af de stemmeberettigede ønsker 
det. 

8.15 Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, hvor også referat af bestyrel-
sesmøder føres. 

8.16 Ved restance er man ikke stemmeberettiget. 

§ 9. 
Bestyrelsen. 

9.1 Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen. 
9.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.  
9.3 Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen for en 2-årig periode. På uli-

ge år vælges 3 medlemmer. På lige år vælges 4 medlemmer. 
9.4 Der vælges hvert år en første og en anden suppleant. 
9.5 Der kan kun være et medlem under 20 år i bestyrelsen. 
9.6 Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til vederlag for brug af egen telefon og in-

ternet.  
  Vederlag formand sættes til 250,00 kr pr. kvartal. 
 Vederlag seniorleder sættes til 250,00 kr pr. kvartal. 
 Vederlag ungdomsleder sættes til 250,00 kr pr. kvartal. 
 Vederlag øvrige bestyrelsesmedlemmer sættes til 100, 00 kr. pr. kvartal. 
 
9.7 Bestyrelsens medlemmer er kontingentfri for den del af kontingentet, som tilfalder 

klubkassen. 
9.8 Tegningsberettigede er Formanden samt Kasserer  

§ 10. 
Udvalg. 

10.1 Til løsning af forskellige opgaver kan bestyrelsen nedsætte det fornødne antal ud-
valg. 

§ 11. 
Klubbens bestående. 

11.1 Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellem-
rum går ind for opløsning. 

11.2 Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje realiseres, og klubbens midler til-
falder Danske Hospitals Klovne. 

 
Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. juni 1993, æn-
dret på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2002, 23. februar 2004, 24. april 
2006, 28. april 2008, 27. april 2009, 26. april 2010, 26. april 2012, 25. april 2013, 16. april 
2015, 21. maj 2017 og 12. april 2018. 

 
 
 
 
 
 

BOWLINGKLUBBEN 
 

PLETTEN, FREDERICIA 
 

LOVE OG VEDTÆGTER 
 
 
 
 


