
Foreningsvedtægter for Nykøbing Falster bordtennisklub af 1975 
Vedtaget på generalforsamling 17. april 2012  

 
§1:Foreningens navn er: Nykøbing Falster bordtennisklub af 1975(herefter benævnt NFBTK). Hjemsted er Nykøbing Falster i 
Guldborgsund kommune. 
§2:Klubbens formål er gennem en ungdoms- og seniorafdeling at fremme interessen for bordtennis, samt at udbrede kendskabet til og 
give instruktion i bordtennis. 
§3:Indmeldelse sker ved personlig henvendelse til træner eller bestyrelse. 
§6:Medmindre andet er fastsat af bestyrelsen betales et års kontingent.  
§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den 
afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.  
§8:Passive medlemmer kan optages. 
§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller træneren med en måneds varsel. 
§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og et adfærdskodeks om ordentlighed. 
§11:Medlemmerne har indflydelse på foreningens virke i en demokratisk dialog. 
§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.  
§13:Kontingentet betales senest 1 november hvert år, såfremt andet ikke er besluttet. 
§14:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.  
§15:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg er muligt.  
§16:Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. 
§17:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasser og menige 
bestyrelsesmedlemmer.  
§18:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
§19:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  
§20:Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned. 
§21:Indkaldelse skal ske med 2 ugers varsel via klubbens hjemmeside, opslag eller i de lokale medier eller til medlemmerne skriftligt/e-
mail.  
§22:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på 
generalforsamlingen.  
§23:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme. Og 
generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Ændringer af vedtægter 
kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen. 
§24:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.  
§25:Dagsordenen ved de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter: 

1.0 Valg af dirigent. 
1.1 Valg af referent. 
2.0 Formandens beretning. 
2.1 Beretninger fra de nedsatte udvalg.  
3.0 Fremlægning og godkendelse af regnskab. 
4.0 Fastsættelse af kontingent. 
4.1 Indkomne forslag. 
5.0 Valg af 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 
5.1 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
5.2 Valg af 1 revisor for 1 år. 
5.3 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
6.0 Eventuelt. 

§26:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 5 dage inden 
generalforsamlingen til formanden.  
§27:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.  
§28:Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.  
§29:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen 
til den ekstraordinære indkaldelse.  
§30:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger,  
§31:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår, såfremt andet ikke er besluttet. 
§32:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i en 
kassebog.  
§33:Før den ordinære generalforsamling skal revisor have revideret regnskabet.  
§34:Det påhviler revisorerne årligt at afholde uanmeldte kasseeftersyn ved behov. 
§35:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes primært i banken.  
§36:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for 
opløsning.  
§37:Ved foreningens opløsning tilfalder formuen ØBTK 
§38:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.  
§39:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved ekstraordinær generalforsamling. 
§40:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke efterlever formålsbestemmelsen eller på anden måde handler til skade 
for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.  
§41:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de 
fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt. 


