Badmintonafdelingens love
§1
Afdelingens navn er IDRÆTSKLUBBEN SKOVBAKKEN, BADMINTONAFDELINGEN,
stiftet den 11. august 1953, og dens hjemsted er Århus.
§2
Afdelingens formål er at dyrke og fremme interessen for badminton ved at skabe gode forhold,
såvel for ungdomsspillere som for motionister og turneringsspillere.
§3
Under forbehold af bestyrelsens sanktion kan enhver hæderlig person optages som medlem aktiv eller passiv - af afdelingen, børn og unge mennesker optages som juniormedlemmer.
§4
Et medlem, der skader klubbens interesser, kan stilles i karantæne af bestyrelsen og kan ekskluderes af
GENERALFORSAMLINGEN eller HOVEDFORENINGENS REPRÆSENTANTSKAB MED ALMINDELIG
MAJORITET.
§5
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Indmeldelse er gældende for hele sæsonen, og kun i specielle tilfælde kan
bestyrelsen dispensere herfra.
§6
Afdelingens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer,der alle vælges af GENERALFORSAMLINGEN for 2 år. Formand, kasserer og spilleudvalgsformand er på valg i lige år, næstformand,
sekretær og ungdomsudvalgsformand i ulige år.
Herudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år.
Ved afstemning tæller formandens stemme dobbelt, hvis stemmerne står lige.
§7
ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes hvert år i september måned med dagsorden fastsat
af bestyrelsen. Den indkaldes med 8 DAGES VARSEL.
Alle aktive medlemmer har stemmeret på GENERALFORSAMLINGEN. For medlemmer under ynglinge
alderen udøves stemmeretten dog af en af forældrene.
Såfremt et medlem er i restance, er denne ikke stemmeberettiget eller valgbar.
Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.
AFSTEMNING OG VALG kan ske ved håndsoprækning eller ved akklamation, men skal efter begæring
af blot 5 medlemmer foregå skriftligt.
Forslag til behandling af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
§8
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING indkaldes med samme varsel som ordinær, når bestyrelsen
finder anledning dertil, eller når 15 af afdelingens medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom,
ledsaget af en motiveret dagsorden.
§9
Afdelingens bestyrelse er automatisk medlem af Idrætsklubben Skovbakkens repræsentantskab, og badmintonafdelingen kan ikke opløses, så længe 20 medlemmer ønsker dens beståen. Ved evt. opløsning tilfalder
afdelingens værdier hovedforeningen til fremme af sportslige formål.
§ 10
Afdelingens love, reglement og kontingent skal godkendes af Skovbakkens hovedbestyrelse.
§ 11
Spilletider fastsættes af bestyrelsen, og bestyrelsen har ret til ændringer og aflysninger heri, idet der dog
udover 2 aflysninger ydes erstatning efter bestyrelsens anvisninger.
§ 12
Ingen medlemmer i afdelingen, aktive som ledere, hæfter personligt for afdelingens gæld.

