
Vedtægter Basketballklubben Vejen 1981 (BKV 81).                                                     

1. Foreningens navn er: Basketballklubben Vejen 1981 (BKV 81). Foreningen er stiftet den 15. april 1981. 

Foreningens formål er at udbrede interessen for basketball og E-sport.   

2. Alle kan optages som medlem og enhver, der har betalt kontingent skal betragtes som medlem af 

klubben og kan derfor deltage i klubbens aktiviteter.  

3. Udmeldelse sker ved henvendelse til træneren.   

4. Medlemmer har pligt til at underkaste sig ledelsens bestemmelser. Bestyrelsen kan udelukke et medlem. 

Det ekskluderede medlem har krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at den 

sættes på dagsordenen som et særligt punkt.   

5. Medlemskontingent og passivt kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent betales forud og 

medfører stemmeberettigelse ved generalforsamlingen. Betalt kontingent kan ikke refunderes.   

6. Bestyrelsen består af 4 – 7 medlemmer og evt. 2 suppleanter. De 4 – 7 medlemmer vælges for 1 år ad 

gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde. Derudover vælges en 

revisor. Der kan, hvis det ønskes, vælges en repræsentant for ungdomsafdelingen til bestyrelsen samt en 

repræsentant for E-Volve By BKV81. I givet fald skal vedkommende være under 18 år og vælges på 

generalforsamlingen for et år ad gangen.  

Bestyrelsen tegner med ansvar over for medlemmerne foreningen. For de forpligtigelser foreningen indgår, 

indestår alene dens formue. Personer med tilknytning til foreningen hæfter ikke personligt hverken 

økonomisk eller på anden måde.   

7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

Første Kvartal.  

 8. Regnskabsåret følger kalenderåret.  

 9. Generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud. Dagsordenen skal indeholde følgende:    

Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab, Valg af bestyrelse. Behandling af 

indkomne forslag. Eventuelt.  

 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.   

10. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved relativt flertal med undtagelse af 

vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 af de afgivne stemmer.   

11. Alle væsentlige beslutninger skal meddeles til samtlige medlemmer.   

12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at et flertal af bestyrelsen (2/3) 

eller 1/3 af for-eningens medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom. Ekstraordinær 

generalforsamling skal indvarsles 14 dage forud.   

13. Klubben optager passive medlemmer, som har stemmeret på generalforsamlingen.  



14. Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages 

mellemrum vedtager dette, og når mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Den sidste 

generalforsamling vedtager anvendelsen af eventuelle aktiver.   

15. Indestående i bank og sparekasse kan hæves ved formanden og kassereren hver for sig. Skriftlig 

fuldmagt er gældende.   

16. I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder alle klubbens midler til almennyttige formål i Vejen Kommune. 

 

                          Ændret generalforsamling 17.03.17 


