
Love for Team Aarhus

§ 1.    KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED:

Team Aarhus, Aarhus, stiftet den 30.05 2012
Hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune
Sammenlægning af Falcon og KBK/Kammeraterne
Falcon er en tidligere sammenlægning af Exodus, Fairplay og Sharks
KBK/Kammeraterne er en sammenlægning af KBK 63 og Kammeraterne 

§ 2.  FORMÅL:

At samle medlemmer med interesse for bowlingspillet, for under sportslige og kammeratlige 
former at fremme bowlingsporten, samt deltage i forskellige stævner og turneringer.

Indbydelser til stævner og turneringer, som klubben modtager, formidles videre til klubbens 
medlemmer.

§ 3.    ORGANISATION OG TILHØRSFORHOLD:

stk. 1 Klubben er tilsluttet  Danmarks Bowling Forbund, og herigennem Danmarks 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 ungdomsspillere, samt senior herre og damer.

stk. 2  Enhver anmodning om optagelse i klubben, skal forelægges bestyrelsen. 

stk. 3  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter DBwF’s regler. Hvis udmeldelse sker inden
d. 1/4 , må medlemmet selv betale sin licens for indeværende år.

stk. 4  Overgang til aktiv 3 kan kun ske pr. 1/6   såfremt dette skriftlig er meddelt bestyrelsen 
inden holdtilmelding for næste sæson.

§ 5.     BESTYRELSEN:

stk. 1  Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.

stk. 2  Bestyrelsen består af 5 medlemmer: 
Formand, kasserer, seniorleder, sekretær og ungdomsleder.

stk. 3  Formand, sekretær og ungdomsleder  vælges ulige år.  
Kasserer og seniorleder  vælges lige år.
Afgående seniorleder og spilleudvalg fortsætter dog sæsonen ud.
Hvert år vælges 1 suppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4  Hæftelse: 
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller 



tilskudsmodtageren har modtaget efter loven, hvis tilbagebetalingskrav er opstået ved 
retsstridig handling eller undladelse kan der tilregnes pågældende som forsætligt eller 
uagtsom.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter 
folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene 
med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen.

§ 6.    KONTINGENT:

stk. 1  Kontingent fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

stk. 2  Ved restancer udover 2 måneder, kan en spiller ikke påregne at deltage i kampe og 
træning.
Bestyrelsen tager kontakt til medlemmet angående manglende betaling, bliver der ikke 
betalt senest 1 måned efter, skal medlemmet uden yderligere varsel eksluderes og sættes i 
restance ved DBwF,. Ungdoms spillere sættes i restance ved DbwF, hvis der ikke er betalt 
efter 2 mdr.

stk. 3  Kontingent betales månedsvis forud og skal ske pr. giro eller via overførsel til klubbens 
bankkonto.

stk. 4  Ungdomsspillere der rykker op som seniorer, og  nyindmeldte mellem 18-24 år incl., skal 
indtil det fyldte 25 år, hvis de er under uddannelse, betale som aktiv 2

§ 7.    REGNSKAB:

stk. 1  Klubbens regnskab følger kalenderåret fra 1/1 til 31/12.

stk. 2  Regnskabet revideres af 2 revisorer, som er valgt på klubbens ordinære generalforsamling.

stk. 3  Regnskabet revideres, ved valg af ny kasserer, af 2 revisorer

stk. 4 Tegningsret: Foreningen tegnes af formand og kasserer for bestyrelsen i foreningen eller, 
ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren med 2 bestyrelsesmedlemmer.

.

§ 8.    GENERALFORSAMLING:

 stk. 1  Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Marts / April  måned.

 stk. 3  Indkaldelse til generalforsamling sker skriftlig eller på mail til hvert medlem med 14 
dages varsel. 

 stk. 4  Forslag til lovændring kan kun  forelægges og vedtages på generalforsamling.
Der skal være fremmødt 1/3 af de stemmeberettigede.

 stk. 5  Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før.

 stk. 6  Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde:
a) Valg af dirigent



b) Mandaternes prøvelse
c) Forhandlingsbog
d) Formandens beretning. 

Herunder også seniorleder, ungdomsleder og udvalgs beretning.
e) 1) Regnskab for klubben

            2) Regnskab for Banko udvalget
f) .
g) Fastsættelse af kontingent.

Herunder aktiv1, aktiv2, aktiv3, sygekontingent og ungdomskontingent.
h) Indkomne forslag.
i) Valg af bestyrelse, udvalg, revisorer og suppleanter.
j) Evt.

stk. 7  Medlemmer med 3 måneders medlemskab har stemmeret. 
Ungdomsspillere skal, for at have stemmeret, være fyldt 18 år. Øvrige medlemmer har 
møde og taleret. Ved kontingentrestance udover èn måned bortfalder stemme retten på 
generalforsamlingen.

stk. 8  Lovændringer: Ændringer af foreningens love skal til enhver tid godkendes af 
generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. På foranledning af forespørgsel fra 
Aarhus kommunen skal lovændringerne indsendes med referat til Aarhus Kommune.

stk. 9  Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt mindst halvdelen af medlemmerne 
fremsætter anmodning herom, med angivelse af en dagsorden.

stk.10 Alle ændringer vedtaget på generalforsamling træder i kraft fra generalforsamlingen, hvis 
ikke andet er vedtaget

stk11  Klubbens bestemmelser fastlægges af bestyrelsen og skal før sæsonstart meddeleles via 
opslag i klubben eller på hjemmesiden

§ 9.    FASTE UDVALG:

stk. 1 Spilleudvalget vælges på generalforsamlingen og består af min. 3 medlemmer, hvoraf 
seniorlederen er født medlem.  

         Seniorlederens ansvar i spilleudvalget er at tage sig af kampflytninger for klubbens hold, 
samt afviklingen af klubmesterskabet.

         De to valgte medlemmer af spilleudvalget står for at udtage klubbens hold. I tilfælde af, at 
de ikke kan blive enige, træffer seniorlederen den endelige afgørelse. 

stk.2  Klubhusudvalget vælges hvert år på generalforsamlingen og består af min. 5 medlemmer.

stk. 3 Ungdomsudvalget vælges hvert år på generalforsamlingen og består af min. 3 medlemmer 
hvoraf ungdomslederen er født medlem.

    stk 4. Bankoudvalget vælges hvert år og består af minimum 4 personer, hvoraf en person fra        
   bestyrelsen er medlem



 § 10.  Love og bestemmelser:

Stk. 1 Hvis et medlem ikke overholder klubbens love og ikke i enhver henseende viser sømmelig
optræden, kan han/hun ekskluderes af klubben og har så intet krav overfor denne.

 § 11. KLUBBENS BESTÅEN:

stk. 1  Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 af 
hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 måneds mellemrum går ind for 
opløsningen.

stk. 2  I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder værdier  DbwF's ungdomsarbejde.
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