
LOVE & BESTEMMELSER

 
§ 1  KLUBBE�S �AV� OG HJEMSTED
 

Klubbens navn er B K The Gunners, Aalborg

 

§ 2 FORMÅL 
 
stk. 1  Klubbens formål er først og fremmest at sørge for et godt kammeratskab blandt 

medlemmerne, og dernæst at

afslappede former får lejlighed til i passende omfang at bowle.

 

stk. 2  At deltage i de af JBU og DBwF arrangerede holdturneringer og stævner.

 

stk. 3  At deltage i øvrige stævner såvel i som udenfor klubbens r

 

stk. 4  At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer

 

§ 3  ORGA�ISATIO�S
 
stk. 1  Klubben er tilsluttet Aalborgkredsen, Jydsk Bowling Union, Dansk Bowling Forbund 

og der igennem Dansk Idræts Forbund.

 

stk. 2  Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love 

 og bestemmelser, i de organisationer klubben er tilsluttet.

 

§ 4  MEDLEMMER 
 
stk. 1  Klubben optager herrer og herreungdom

 

stk. 2  Medlemmer optages kun efter forslag fra et 

 medlemmer er enige heri. Klubbens medlemstal begrænses til højst 12 medlemmer.

 

stk. 3  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter JBU’s regler.

 

stk. 4  Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelse

forpligtelser overfor klubben, JBU og DBwF. 

Forsømmelser mod dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben.

Beslutninger herom skal træffes af en enig bestyrelse.

 

§ 5  SPILLEDRAGT 
 
stk. 1  Ved enhver deltagelse i JBU’s og DBwF

godkendte stævner, skal der spilles i den godkendte spilledragt.
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KLUBBE�S �AV� OG HJEMSTED 

Klubbens navn er B K The Gunners, Aalborg 

Klubbens formål er først og fremmest at sørge for et godt kammeratskab blandt 

medlemmerne, og dernæst at sørge for at medlemmerne under hyggelige og 

afslappede former får lejlighed til i passende omfang at bowle. 

At deltage i de af JBU og DBwF arrangerede holdturneringer og stævner.

At deltage i øvrige stævner såvel i som udenfor klubbens regi. 

At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer

ORGA�ISATIO�S- OG TILHØRSFORHOLD 

Klubben er tilsluttet Aalborgkredsen, Jydsk Bowling Union, Dansk Bowling Forbund 

og der igennem Dansk Idræts Forbund. 

bens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love 

og bestemmelser, i de organisationer klubben er tilsluttet. 

Klubben optager herrer og herreungdom 

Medlemmer optages kun efter forslag fra et medlem i klubben, og kun såfremt alle

medlemmer er enige heri. Klubbens medlemstal begrænses til højst 12 medlemmer.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter JBU’s regler. 

Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske 

forpligtelser overfor klubben, JBU og DBwF.  

Forsømmelser mod dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben.

Beslutninger herom skal træffes af en enig bestyrelse. 

Ved enhver deltagelse i JBU’s og DBwF’s holdturneringer samt de af unionen 

godkendte stævner, skal der spilles i den godkendte spilledragt. 

Klubbens formål er først og fremmest at sørge for et godt kammeratskab blandt 

sørge for at medlemmerne under hyggelige og 

At deltage i de af JBU og DBwF arrangerede holdturneringer og stævner. 

At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer 

Klubben er tilsluttet Aalborgkredsen, Jydsk Bowling Union, Dansk Bowling Forbund  

bens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love  

medlem i klubben, og kun såfremt alle

medlemmer er enige heri. Klubbens medlemstal begrænses til højst 12 medlemmer. 

r og økonomiske  

Forsømmelser mod dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben. 

’s holdturneringer samt de af unionen  

 



 

§ 6  KO�TI�GE�T 
 
 Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen. 

 

§ 7  REG�SKAB 
 
stk. 1  Klubbens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. 

 

stk. 2  Regnskabet revideres af en revisor, som er valgt på klubbens ordinære 

generalforsamling. 

 

§ 8  GE�ERALFORSAMLI�G 
 
stk. 1  Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgange af juni måned. 

 

stk. 3  Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt eller pr. mail til hvert af medlemmerne 

med 14 dages varsel. 

 

stk. 4  Forslag til lovændring kan kun forelægges på og vedtages på en generalforsamling. 

 

stk. 5  Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden 

skriftligt i hænde senest den 1. april.  

Forslagene udsendes sammen med indkaldelsen. 

 

stk. 6  Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde: 

 

a. Valg af dirigent 

b. Formandens beretning og spilleudvalgsformandens beretning 

c. Regnskab og budget 

d. Indkomne forslag 

e. Valg af formand 

f. Valg af spilleudvalgsformand 

g. Valg af kasserer 

h. Valg af revisor 

i. Eventuelt 

 

stk. 7  Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

 

stk. 8  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden med 14 dages varsel, og 

skal indkaldes når mindst 3 medlemmer fremsætter ønske herom. 

 

stk. 9  Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter 

modtagelse af anmodning herom med motiveret dagsorden. 

 

 

 

 

 

 



§ 9  BESTYRELSE� 
 
stk. 1  Bestyrelsen består af formand, spilleudvalgsformand og kasserer, som 

vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. 

 

stk. 2  formanden repræsenterer i alle forhold klubben og sørger for medlemmernes 

almindelige velbefindende. 

 

stk. 3  Spilleudvalgsformanden udtager turneringshold, og sørger for afvikling af 

turneringskampe samt træning og fører statistik over medlemmernes resultater. 

 

stk. 4  Kassereren har i enhver henseende ansvaret for klubbens økonomi, og sørger for, at 

klubbens midler bliver anvendt til fornuftige formål. 

 

§ 10  UDVALG 
 
 Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg. 

 

§11  BESTÅE�DE & VEDTÆGTSÆ�DRI�GER 
 
stk. 1  Vedtægtsændringer og opløsning af klubben kan ikke finde sted, medmindre alle 

medlemmer er enige herom. 

 

stk. 2.  Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje realiseres, og klubbens midler skal tilgå 

kreds, union, forbund eller andre almennyttige formål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 

 

14. november 2008 


