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1 Klubbens navn
1.1 Klubbens navn er Badmintonklubben af 1937 (i kortform benævnt BC37, 

herefter “klubben”).

2 Klubbens hjemsted
2.1 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune, og adressen er Strandlodsvej 

69, 2300 København S.

3 Klubbens formål
3.1 Klubben har som formål at dyrke og udbrede kendskab til badmintonspillet 

og derved virke for fremme af dansk badminton.

3.2 Klubben har, som ejer af Badmintonhallen, Strandlodsvej 69, 2300 Køben
havn S, endvidere til formål at sikre bevarelsen af denne som spillested for 
klubbens medlemmer, samt at drive hallen og stå som lejer i lejemålet med 
kommunen om den grund, på hvilken badmintonhallen er opført.

4 Indordning under forbund
4.1 Klubben er gennem Badminton København medlem af Badminton 

Danmark og DGI. Klubbens medlemmer er underkastet de love og be
stemmelser, som disse forbund måtte fastsætte. Klubben er endvidere 
gennem Badminton Danmark tilsluttet Badminton World Federation og 
Danmarks Idrætsforbund (DIF).

5 Medlemskab
5.1 Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret. Medlemskab kan 

være enten aktivt eller passivt. Man er medlem af klubben, når kontingentet 
er betalt, når bestyrelsen har fastsat frikontingent, eller når bekræftelse af 
medlemskab på anden vis er meddelt af bestyrelsen. Medlemskab følger, 
med mindre andet er aftalt, klubbens badmintonsæson, der starter 1/8 og 
slutter 31/5 det følgende år, således at kontingentet opkræves halvårligt, ved 
sæsonstart og ved årsstart.

5.2 Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler fuldt kontingent 
og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved pas
sive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke bad
mintonspillet i klubben og ikke er valgbare til bestyrelsen, mod et årligt 
kontingent ønsker at være tilsluttet klubben. Aktive medlemmer kan 
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anmode bestyrelsen om konvertering af deres medlemskab til passivt i en 
periode.

5.3 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen ret til at fastsætte stør
relse samt betalingstidspunkt og måde for medlemskontingentet. Ændring 
af kontingentets størrelse kan kun ske med virkning fra sæsonstart.

5.4 Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den 
pågældendes forældre eller værge.

5.5 Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen til 
enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.

5.6 Ingen, der er ekskluderet af en klub under DIF, kan optages som medlem, 
medmindre den ekskluderende myndighed giver sit samtykke hertil.

5.7 Opsigelse af medlemskab kan fra medlemmets side ske med omgående 
virkning. Opsigelse af medlemskab medfører ikke refusion af betalt 
kontingent eller fritagelse for betaling af skyldigt kontingent; dispensation 
herfra kan gives af bestyrelsen. Bestyrelsen kan opsige et medlems 
medlemskab med virkning fra næstkommende kontingentperiode, hvis 
det vurderes at være i klubbens interesse.

5.8 Ved manglende kontingentbetaling i mere end 1 måned efter betalingsfristen 
fortabes medlemsrettigheden, og bestyrelsen har ret, men ikke pligt, til at 
indberette medlemmet til Badminton Danmark. Indberettelse såvel som 
opsigelse af medlemskab kan kun ske efter skriftlig varsel til medlemmet 
senest 8 dage forinden.

5.9 Bestyrelsen kan med omgående virkning ekskludere et medlem, der 
efter bestyrelsens vurdering arbejder imod foreningens interesser. Det 
ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet 
på førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har tale, men ikke 
stemmeret.

6 Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen 

er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer.

6.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til 
den årlige generalforsamling på mail. Generalforsamling afholdes inden 
udgangen af marts.

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen og endelig dagsorden med bilag offentliggøres senest 
8 dage før.

6.4 Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance til klubben, har stemmeret; 
for medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, gælder, at stemmeretten udøves 
af en myndig forælder eller anden værge. Ingen ved generalforsamlingen 
fremmødt person kan dog repræsentere mere end 1 stemme.
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6.5 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, kan vælges til 
bestyrelsen.

6.6 Alle afgørelser vedtages ved simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer 
besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. 
Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på general
forsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

6.7 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende 
punkter:

1 Valg af dirigent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretninger
3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelse, jf. § 8.2
6 Valg af revisor
7 Eventuelt

7 Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og 

bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 
10% af medlemmerne ønsker det.

7.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 
14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den 
endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

8 Bestyrelsen
8.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. Til bestyrelsen refererer alle i klubben nedsatte udvalg, herunder 
ungdomsspillerudvalget, seniorspillerudvalget, senior+spillerudvalget og 
haludvalget.

8.2 Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand, en kasserer, en formand for 
hvert af klubbens ungdomsspillerudvalg, seniorspillerudvalg, senior+
spillerudvalg og haludvalg, en medlems og kontingentadministrator 
samt 2 menige medlemmer. Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gang en 
på den ordinære generalforsamling. Formanden, medlems og kontin
gentadministratoren, formændene for ungdomsspillerudvalget og senior+
spillerudvalget samt det ene menige medlem er på valg i ulige år, medens 
kassereren, formændende for seniorspillerudvalget og haludvalget samt 
det andet menige medlem er på valg i lige år.
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8.3 På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges næst
formanden blandt og af bestyrelsens medlemmer. Formanden og kassereren 
er ikke valgbare.

8.4 I tilfælde af afgang i årets løb kan bestyrelsen supplere sig indtil første 
ordinære generalforsamling. I formandes forfald indtræder næstformanden 
i hans sted.

8.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, 
herunder formanden eller kassereren, er til stede. I formandens fravær 
indtræder næstformanden i formandens plads og repræsenterer formands
stemmen. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandensstemmen dobbelt. 
I formandsstemmens fravær er kassererens stemme afgørende.

8.6 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 
enkeltstående opgaver.

8.7 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger 
og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

9 Regnskab og revision
9.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).

9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter 
og udgifter samt en status.

9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den 
af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges for 1 år ad gangen.

10 Aftaleret
10.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelses

medlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen 
kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte 
arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen 
underskrive aftalen.

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen.

11 Vedtægtsændringer
11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.



Vedtægter
Badmintonklubben af 1937

Badmintonklubben af 1937
Strandlodsvej 69
2300 København S

5

12 Opløsning af foreningen
12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to general

forsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til idrætslige formål, som 
besluttes på den opløsende generalforsamling.


