Vedtægter for
Viborg Bordtennis / Viborg Bordtennisklub

§ 1. Navn, formål og værdier.
Klubbens navn er ”Viborg Bordtennis” eller Viborg Bordtennisklub.
Klubbens formål er at fremme interessen for bordtennissporten og samle yngre som ældre til
samvær omkring motion, træning og turneringer. Klubben skal som udgangspunkt have plads til
alle, der tilslutter sig klubbens formål. Klubben har 3 grundværdier (respekt, inspiration og
fællesskab), som skal danne grundlag for klubbens daglige virke.
§ 2. Medlemmer.
Medlemmerne i Viborg Bordtennis kan være.
A - Aktive medlemmer.
Alle der ønsker at dyrke bordtennis kan, efter bestyrelsens skøn, optages som medlem af klubben.
Tilgangen kan begrænses i det omfang, som klubben har muligheder og ressourcer til.
B – Passive medlemmer.
Enhver, der ønsker at støtte klubben kan optages son passivt medlem.
C – Æresmedlemmer.
Som æresmedlemmer kan indstilles personer, der er medlem af klubben, og som gennem en
årrække har gjort et stort og værdifuldt arbejde for klubben.
§ 3. Medlemsrettens ophør.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens formand eller kasserer.
Et medlem kan ekskluderes af et flertal fra bestyrelsen.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sit medlemskab behandlet på klubbens først kommende
ordinære generalforsamling.
§ 4. Kontingenter.
Kontingentet for aktive seniorer såvel som ungdomsspillere fastsættes af bestyrelsen.
Som senior regnes alle spillere, som ved sæsonstarten (1. august) er fyldt 18 år.
Kontingentet for passive medlemmer fastsættes ligeledes af bestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Bestyrelsen kan fastsætte særlige kontingentsatser for bestyrelsesmedlemmer og trænere.

§5. Generalforsamling.
Klubbens ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i september måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når minimum 10 aktive
medlemmer begærer det. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med
mindst 14 dages varsel.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Kun aktive seniormedlemmer har stemmeret, og skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst et
stemmeberettiget medlem ønsker dette.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 4
dage før dennes afholdelse.
Den ordinære generalforsamling afvikles med følgende dagsorden.
1. – Valg af dirigent.
2. – Valg af stemmetællere.
3. – Bestyrelsens beretning.
4. – Forelæggelse af regnskabet til godkendelse.
5. – Godkendelse af budget.
6. – Indkomne forslag.
7. - Valg af formand – lige år
8. – Valg af øvrig bestyrelse.
9. – Valg af revisor.
10. – Eventuelt.

§ 6. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af op til 5 personer og minimum 3.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, kontaktpersoner mv., og nedsætter de nødvendige
og relevante udvalg til klubbens daglige drift.
Bestyrelsen kan efter eget skøn inddrage repræsentanter fra klubbens udvalg i
bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse, råder over, og er ansvarlig for klubbens midler, og er
ansvarlig for at disse anvendes i overensstemmelse med klubbens formål.
Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan ikke optage lån uden
generalforsamlingens godkendelse. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Afgørelser i bestyrelsen
træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan vedtage at klubben lader sig optage i idrætssammenslutninger, såfremt det tjener
klubbens formål.

§7. Økonomi.
Klubbens kasserer fører klubbens regnskab og en medlemsfortegnelse.
Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli.
Formanden og kasserer forpligter i fællesskab klubben økonomisk ved underskrift.
Den øvrige bestyrelse skal holdes orienteret om alle væsentlige dispositioner.
Den af generalforsamlingen valgte revisor skal gennemgå og godkende klubbens regnskab før
forelæggelse på generalforsamlingen.

§ 8. Klubbens opløsning.
Opløsning af klubben skal vedtages på 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger, hvor klubbens opløsning er eneste punkt.
Det 2 ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
Såfremt mindst 3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer ønsker klubben bevaret,
kan klubben ikke opløses.
Den sidste ekstraordinære generalforsamling er ansvarlig for realisering af klubbens midler,
samt anvendelsen af disse.
Vedtægterne er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling 29. september 2022.

