
 
 

 
 
 
 
 
 

Vedtægter for M B K 07 
Vedtaget på generalforsamlingen 14. januar 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1. Foreningens navn 
Foreningens navn: Middelfart Bowling Klub 07 
Initialer: M B K 07 
Stiftelsesår: 2007 
 
 

§ 2. Foreningens hjemsted 
Foreningen er hjemmehørende i Middelfart Kommune. 
 
 

§ 3. Foreningens formål 
Foreningens formål er at udbygge interessen for organiseret bowling, ved at tilbyde 
sine medlemmer trænings tider og deltagelse i turneringskampe under Fyns Bowling 
Union og Danmarks Bowling Forbund.                    

 
 
§ 4. Organisationsforhold 

Middelfart Bowling Klub 07 er tilsluttet Fyns Bowling Union under Danmarks Bowling 
Union. MBK 07 love skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og 
bestemmelser udsted fra FBwU og DBwU. 

 
 
§ 5. Medlemskab 

Foreningen er åben for alle som støtter foreningens formål. 
 
 
§. 6 Udmeldelse 

Ved udmeldelse af foreningen, skal dette ske skriftligt til foreningens kasserer, på 
formular udleveret af foreningens kasserer. Ved eventuel restance, kan foreningen 
tilbageholde udmeldelsen overfor FBwU, og dermed spillerens licens / overflytning, 
indtil restancen er indbetalt. 

 
 
§ 7 Generalforsamling 
7.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, Ordinært generalforsamling 

afholdes hvert år inden udgang af januar måned og indkaldes med mindst 3 ugers 
varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og opslag i aktiviteten.  
 
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1) Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
2) Valg af dirigent 
3) Formandens beretning 
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Orientering om næste års budget 
7) Valg i henhold til vedtægter 
8) Eventuelt 

 
 

7.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal skriftligt være MFFI 
formand i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. 

 



7.3. Dagsorden bilagt det reviderede regnskab samt eventuelle indkomne forslag skal 
være tilgængelig for foreningens medlemmer senest 8 dage før mødets afholdelse. 

 
7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte 

medlemmers antal. 
 
7.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst 1/3 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt anmoder herom, 
bilagt en dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 
1 måned efter modtagelse af anmodningen. 

 
7.6. Ekstraordinær generalforsamling vedlagt dagsorden indkaldes med mindst 8 dages 

varsel, ved annoncering på foreningens hjemmeside og opslag i aktiviteten.  
 
 
§ 8. Afstemninger 
8.1. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved 

ændringer i vedtægterne. 
 
8.2. Alle aktive medlemmer over 14 år har møde- og stemmeret. 
 
8.3. Stemmeret bortfalder, hvis et medlem er i kontingentrestance. 
 
8.4 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved 

fuldmagt. 
 
8.5 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot ét medlem kræver det. 
 
8.6 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7., kan komme til 

behandling og afstemning. Ændringsforslag kan fremsættes på mødet, men hvis det 
kræver ændringer i vedtægterne, kan det ikke behandles. 

 
8.7 Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke. 
 
 
§ 9. Valg 
9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år. 
 
9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer. 
 
9.3. På lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasserer og 

2 bestyrelsesmedlemmer. 
 
9.4. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende 

generalforsamling, hvor vedkommende er på valg. 
 
9.5.  Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med næstformand og sekretær. 
 
9.6. Generalforsamlingen vælger to revisorer, der afgår skiftevis hvert år. 

Generalforsamlingen vælger én revisorsuppleant. 
 
9.7. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. 
 



§ 10. Bestyrelsen 
10.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin 

forretningsorden samt fastsætter retningslinjer for foreningen. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede. 

 
10.2. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et 

bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning i sager, hvor medlemmer er personligt 
involveret. 

 

 

§ 11. Ungdomsspillere 
Foreningens ungdomsspillere har ret til at udpege 2 repræsentanter blandt 
ungdomsspillerne, som kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, for at 
fremlægge sager der måtte berører ungdomsspillerne.  
 
Repræsentanterne udpeges på et møde blandt ungdomsspillerne, som indkaldes og 
afholdes af klubbens bestyrelse, senest 1 måned efter klubbens ordinære 
generalforsamling. 

 
 
§ 12. Øvrige udvalg 
12.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg. 
 

12.2. Til ad hoc udvalg kan også udpeges personer uden for MBK 07 medlemsskare, hvis 
man ser det formålstjenligt.  

 

12.3. Bestyrelsen udpeger formand og fastsætter retningslinjer for disse ad hoc udvalg. 
 

 

§ 13. Medlemspligter 
13.1. Foreningens medlemmer er underkastet de til enhver tid gældende vedtægter, 

retningslinjer og bestemmelser. 
 
13.2. Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmer at afgive indberetning om 

navn, adresse og fødselsdag/år. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser 
omgående meddeles foreningen. 

 
13.3. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer 

fra deltagelse i de løbende turneringer, aktiviteter og stævner indtil forholdene er 
bragt i orden. 

 

 

§ 14. Tegningsret 
14.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Fuldmagter kræver for at være gyldige, 

underskrift af formand og kasserer. 
 
14.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse på en 

generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen. 
 
14.3. Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelse, udvalg samt medlemmer 

hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og 
afgørelser. 

 



§ 15. Kontingent 
15.1 Kontingent fastsættes af bestyrelsen. 
 
15.2 Kontingent opkræves ved tilmelding til sæson og gælder ind til præsentationen af ny 

kontingent. 
 
15.3. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen. 
 
15.4. Kontingentrestance, der ikke er betalt senest 14 dage efter 2. præsentation, medfører 

automatisk fortabelse af medlemskabet. 
 

 

§ 16. Regnskab og revision 
16.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en 

status. 
 
16.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på 

generalforsamlingen. 
 Kassereren orienterer om næste års budget på generalforsamlingen. 
 
16.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
16.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til 

bestyrelsen, efter de af generalforsamlingen vedtagne retningslinjer for folkevalgt 
revision. 

 

 

§ 17. Eksklusion 
17.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, 

der bevisligt ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinjer, eller udviser 
grov usportslig optræden i turneringer og stævner.  

 
17.2. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere medlemmer, hvis disse bevisligt arbejder til 

skade for foreningen. 
 
17.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende 

ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. 
Generalforsamlingen har den endelige afgørelse. 

 

 

§ 18. Doping 
18.1 Foreningen er gennem sin tilsluttet til Fyns Bowling Union under Danmarks Bowling 

Union underlagt forbundets gældende dopingregulativ. 
 
18.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som 

udføres af de som er bemyndiget hertil. 
 
18.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til tiltrådte 

reglement 
 

 

 
 



§ 19. Børneattester 
I henhold til gældende lov for idrætsforeninger skal foreningen indhente en 
børneattest på en træner, instruktør eller holdleder inden han/hun må have med børn 
under 15 år at gøre. 

 

 

§ 20. Vedtægtsændringer 
20.1.  Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse og medlemmer.  
 
20.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves det flertal på 2/3 af de afgivne stemmer 

herfor på generalforsamlingen. 
 
20.3. Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige 

godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan 
nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav. 

 

§ 21. Foreningens opløsning 
21.1. Opløsningen af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på et i 

samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor. 
 
21.2. Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om afvikling af eventuel fast 

ejendom samt overførsel af overskydende midler til FbwU Ungdomsfond. 
 
 
Forslag til vedtægter til generalforsamlingen i MBK 07, den 14. januar 2013.  
Forfattet/Kly 17. december 2012.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forretningsorden for dirigent. 
 

§ 1. Åbning af generalforsamlingen 
Formanden eller dennes stedfortræder åbner generalforsamlingen og foreslår eller 
udbeder sig forslag til valg af dirigent. Valget ledes af formanden eller dennes 
stedfortræder. 

 
 
§ 2. Flere dirigentemner 

Hvis der stilles flere forslag til dirigentemne, sættes den sidst foreslåede kandidat 
først under afstemning. Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt. 

 
 
§ 3. Myndighed 

Dirigenten er generalforsamlingens højeste myndighed. Dirigenten skal lede 
generalforsamlingen efter de i denne forretningsorden beskrevne retningslinjer. 
 
 

§ 4. Generalforsamlingens lovlighed 
Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til 
foreningens vedtægter. Dirigenten skal forespørge om ”Nogen har noget at indvende 
mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og dagsordenens indhold”. Er dette i 
orden, kan generalforsamlingen tage sin begyndelse. 
 
 

§ 5. Oplæsning af dagsordenen 
5.1. Dirigenten oplæser de enkelte punkter i dagsordenen, og giver herefter ordet til 

behandling af indledende punkt, som normalt er beretningen fra bestyrelsen. 
 
5.2. Efter punktets behandling, kan det sættes til debat, hvorefter afstemning afgøres ved 

almindelig stemmeflertal. 
 
5.3. Hvis en beretning ikke indeholder noget om fremtiden, men kun beskæftiger sig med 

det, der er sket i det forløbne år, skal beretningen ikke godkendes, men tages til 
efterretning. Afgørelsen herom ligger alene hos dirigenten. 

 
 
§ 6. Afstemninger 
6.1. Hvis ikke andet er angivet i vedtægterne, spørger dirigenten, om der stilles krav om 

skriftlig afstemning, eller om denne kan foregå ved håndsoprækning. 
 
6.2. Ved skriftlig afstemning nedsættes et stemmeudvalg, der uddeler og indsamler 

stemmesedler.  
 
6.3. Ved håndsoprækning udpeger dirigenten et hensigtsmæssigt antal stemmetællere. 
 
6.4. Det er stemmeudvalget eller stemmetællerne, der optæller de afgivne stemmer, 

hvorefter resultatet oplæses af dirigenten. 
 
 
 
 
 



§ 7. Mistillidsvotum 
Opstår den situation at hele bestyrelsen nedlægger deres mandat, eller ved 
 afstemning modtager forsamlingens mistillidsvotum, skal der nyvælges 
såvel formand som nye bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges i så fald under 
hensyntagen til vedtægternes bestemmelser om afgangsterminer. 

 
 
§ 8. Generalforsamlingen suspenderes 

Dirigenten har bemyndigelse til at suspendere generalforsamlingen, hvis det skønnes 
umuligt at fortsætte en saglig behandling grundet uparlamentariske episoder. 
Længden af suspenderingen fastsættes af dirigenten og kan være: 
a. Medens der bringes ro i forsamlingen. 
b. Udsættelse til et nærmere fastsat tidspunkt samme dag. 
c. Indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne med 

fortsættelse af den afbrudte dagsorden eller en ny. 
 
 
§ 9. Deltagelse i debat 
9.1. Dirigenten har med generalforsamlingens godkendelse ret til at indskrive sig selv som 

deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den viste tillid, da der ved korte indlæg 
ikke udpeges en ny dirigent. 

 
9.2. Ved større eller særlige indlæg fra dirigenten, overdrages hvervet til et 

bestyrelsesmedlem så længe indlægget varer. 
 
9.3. Ingen udenfor bestyrelsen kan modtage et midlertidigt hverv som dirigent. 
 
 
§ 10. Mindretallets beskytter 

Dirigenten skal betragte sig selv som mindretallets beskytter og på en værdig, reel 
måde overholde reglerne i nærværende forretningsorden. Dirigenten skal ud fra sin 
bedste overbevisning følge den udsendte dagsorden. Dirigenten bør aldrig indlade 
sig i diskussion med en mødedeltager, men roligt afgøre det eventuelt opståede 
misforhold. 

 
 
§ 11. Indkomne forslag 
11.1. Rettidige indkomne forslag skal behandles på generalforsamlingen. 
 
11.2. Bestyrelsen kan dog anbefale generalforsamlingen, at et forslag, der ikke er rimeligt 

underbygget, og som skønnes at få vidtgående konsekvenser for foreningen, ikke 
behandles på mødet og henvises til en senere generalforsamling bilagt underbygget 
materiale. 

 
11.3. Til et rettidigt og lovligt fremsat forslag kan der altid på selve mødet fremsættes 

ændringsforslag, der kan bevirke beslutninger, der rækker videre end hovedforslaget, 
men hvis disse kræver ændringer i vedtægterne, skal de forkastes af dirigenten. 

 
 
 
 
 
 



§ 12. Vige sit sæde 
Overtræder dirigenten de for hvervet givne regler i nærværende forretningsorden, 
kan generalforsamlingen forlange, at dirigenten viger sit sæde. For at kravet om dette 
kan komme til afstemning, skal mindst halvdelen af de tilstedeværende 
stemmeberettigede deltagere stemme herfor. Valghandlingen ledes i så fald af 
formanden eller et bestyrelsesmedlem. En dirigent der ikke har forbrudt sig mod 
reglerne i forretningsordenen, kan ikke forlanges afsat ved afstemning. 

 
 
§ 13. Ordet til forretningsordenen 

Hvis en deltager på generalforsamlingen beder om ordet til forretningsordenen, er det 
denne forretningsorden der henvises til. Dirigenten har pligt til at efterkomme 
anmodningen. 
a. Taleretten gives da foran øvrige indtegnede og  
    umiddelbart efter den taler, der befinder sig på  
    talerstolen. 
b. Ordet til forretningsordenen må kun indeholde  
    retningsgivende eller forklarende oplysninger til tidligere  
    udtalelser.  
c. Hvis en deltager anvender sin opnåede taleret til at 
    tilføje nyt i debatten, skal dirigenten gribe ind og henvise  
    deltageren til talerækken, hvor vedkommende placeres  
    sidst. 

 
 
§ 14. Bemærkninger 

Bestyrelsen har pligt til at meddele dirigenten denne forretningsordens indhold. Et 
eksemplar udleveres sammen med foreningens vedtægter i så god tid før 
generalforsamlingen som muligt. 
 
 

§ 15. Ændringer 
Ændringer i denne forretningsorden kan kun ske på en generalforsamling og 
vedtages med almindelig stemmeflertal. 

 
 
 
Forslag til forretningsorden til generalforsamlingen i MBK 07, den 14. januar 2013.  
Forfattet/Kly 17. december 2012.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retningslinjer for folkevalgt revisor. 
 
§ 1. Revisoren 

Som person må han/hun ikke selv være medlem af bestyrelsen eller udvalg, eller i 
øvrigt stå i et afhængighedsforhold til disse organer, som kan udsætte ham/hende for 
pres eller interessekonflikter. 
 
 

§ 2. Ombudsmand 
Revisoren må ikke i sit arbejde acceptere instrukser fra bestyrelsen. Han/hun er 
medlemmernes ombudsmand overfor den daglige ledelse, og som sådan aldeles 
uafhængig af bestyrelsen. 

 
 
§ 3. Opgaver 
3.1. Revisoren skal granske og efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse 

med, hvad god regnskabsskik tilsiger. Formålet er at finde eventuelle fejl eller 
forsømmelser. 

 
3.2. Den almindelige revision skal sikre, at regnskabet giver et klart billede af de reelle 

forhold. Revisoren skal således påse, at regnskabet er rigtigt ført og i 
overensstemmelse med de foreliggende bilag og at de opgivne beholdninger og 
aktiver er til stede, herunder realistisk værdiansat. 

 
3.3. Revisoren skal ved selvsyn konstatere indestående på foreningens diverse konti, 

herunder bank og girokonti. 
 
3.4. Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn. 
 
 
§ 4. Krav 

Revisoren har krav på alle nødvendige oplysninger fra bestyrelsen, og på at få alt 
relevant materiale udleveret. Revisionen foretages og afsluttes hvert år senest 14 
dage før den ordinære generalforsamling. 

 
 
§ 5. Magtmidler 

Revisorens magtmidler er retten til at gøre anmærkninger i det af bestyrelsen 
fremlagte regnskab. Arbejdet skal ende op i en revisorpåtegning eller en 
revisorberetning. En påtegning skal anføres på selve regnskabet. En beretning er et 
bilag, der vedlægges regnskabet. 

 
 
§ 6. Nægte underskrift 

Revisoren kan i særlige situationer nægte at underskrive et regnskab. Hvis der er 
disponeret på en måde, som kan virke straf- eller erstatningspådragende, skal 
revisoren gøre generalforsamlingen opmærksom herpå. 

 


