
§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer 

Stk.1: Foreningen er tilsluttet Badminton Danmark under Danmarks Idrætsforbund og 

DGI. 

Begrundelse: DGI er ikke en del af Danmarks Idrætsforbund men en selvstændig 

forening. 

§ 5 Kontingent 

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige 

kontingenter for konkrete grupper af medlemmer. Bestyrelsen kan fritage et medlem 

for kontingentbetaling.  

Begrundelse: Forslag fra Køge Kommune. 

§ 6 Generalforsamling 

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret 

har alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved 

personligt fremmøde og skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive mere end to stemmer pr. 

afstemning. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, 

herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år 

udøves af en forælder.  

Begrundelse: Tilføjelse af ordet ”aktive” er et ønske/krav fra Køge Kommune. 

§ 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere 

3) Bestyrelsens beretning  

4) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år  

5) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 

det kommende år 

6) Behandling af indkomne forslag  

7) Valg til bestyrelsen 

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i ulige år og mindst 2 og højst 4 i lige 

år) 

b) Valg af 2 suppleanter (1 i lige år og 1 i ulige år) 

8) Valg af to regnskabskontrollanter 

9) Eventuelt 

 

§ 10 Bestyrelsen 

Stk. 2: Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer 

sig selv og foretager nødvendig fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær 

generalforsamling for to år. I ulige år vælges 3 medlemmer, medens i lige år vælges 

mindst 2 højst 4 medlemmer. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens 

stemme afgørende. 2 suppleanter vælges for to år, en i lige år og 1 i ulige år. Såfremt 

en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes 

ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. 


