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1. Navn 

Foreningens navn er Grøndalsvænget Fritidsforenings Badmintonafdeling af 1978 (GFB 78). 

Badmintonsafdelingens hjemsted er Vindruevej 2, 2400 København NV. 

Badmintonafdelingen er en interesseafdeling under Grøndalsvænge Fritidsforening. 

 

2. Foreningens Formål 

Foreningens formål er både på turnerings- og motionsplan at give muligheder for medlemmer at dyrke 

badminton og socialt samvær. 

 

3. Medlemskab 

 

Alle der har interesse i at spille badminton på motionsplan kan optages som medlemmer  

 

 

4. Kontingent 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Beløbet opkræves årligt forud pr. 1. august. 

 

5. Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel. 
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6. Eksklusion 

Eksklusion af et medlem kan finde sted hvis kontigent betalingen ikke er indbetalt inden 1. november 

 

7. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Enhver lovlig 

indkaldt generalforsamlig er beslutningsdygtig. 

 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned indkaldes med 14 dages varsel ved 

skriftlig meddelelse til medlemmerne med dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes forelagt 

generalforsamlingen til vedtagelse, skal være i bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden 

generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages på dagsordenen. 

 

Stemmeret har alle medlemmer. Stemmeret har man kun ved personligt fremmøde. 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omhandle følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 

4. Fastættelse af kontigent. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

6. Valg. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 

Valget foregår som følger: 

På lige år vælges formand plus 1 bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasserer samt 2 

bestyrelsesmedlemmer. 

Revisor og revisionsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Derudover vælges 1 repræsentant til 

Grøndalsvænge Fritidsforenings repræsentantskab for et år ad gangen. 

 

7. Frentidigt virke 

8. Eventuelt 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåde. Dog skal på begæring fra halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

afstemning og valg foregå skriftlig, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal forgå skriftlig. 

 

 

8. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 

1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal 

generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat. 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 
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9. Konstituering 
Bestyrelsen konstituere sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen fastsætter regler for anvendelse af badmintonsafdelingens faciliteter. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller 
næstformanden, er tilstede. I formandens fravær indtræder næstformandens i dennes sted. 
Foreningen tegnes af formanden. 
 

10. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
revisorenes påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og kassebeholdning. 
 

11. Lovændring 
Lovændringer kan kun ske på en generalforsamling 
 

12. Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling.  
Foreningen kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer ønsker at fortsætte dens virke. 
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle aktiver Grøndalsvænge Fritidsforening. 
 
 
Vedtaget på Generalforsamling 27. februar 1989 
Vedtaget på Generalforsamling 24. februar 1991 
Vedtaget på ekstraordinære Generalforsamling 28. juni 1995 
Vedtaget på Generalforsamling 26. februar 2014 
 
 


