
 

VEDTÆGTER 

FOR 

STIFTET 
DEN 

8. APRIL 

1999 



 

§ 1. 

Klubbens navn er SENIORbowl Roskilde. Stiftet den 8. april 1999. 

Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune og med spillested i Roskilde  

Bowling Center. Klubbens adresse er hos den valgte formand. 

 

§ 2. 

Klubbens formål er - med udgangspunkt i bowlingspillet - at fremme og fastholde et 

socialt miljø og et socialt netværk for klubbens medlemmer, samt  

tilbyde medlemmerne organiserede aktivitetstilbud. 

 

 § 3. 

Klubben optager pensionister og efterlønsmodtager som forpligter sig til at overholde 

klubbens vedtægter. Ved et medlems flytning fra klubbens hjemsted, kan medlemska-

bet fortsætte. 

 

§ 4. 

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

 

§ 5. 

Klubbens regnskabsperiode er 01. januar - 31. december. 

 

§ 6. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Formand og sekretær  

vælges i ulige år. Næstformand og Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år. 

Valgperioden er for alle to år, dog vælges suppleanter hvert år. Hvert år vælges 2 bi-

lagskontrollanter og 1 suppleant for et år ad gangen.  

 

§ 7. 

Bestyrelsens forretningsorden Formanden er ansvarlig for den daglige ledelse af klub-

ben, indkalder til møder når det skønnes nødvendigt. Formanden repræsenterer klub-

ben udadtil. 

Næstformanden er ansvarlig for de sportslige aktiviteter, herunder banefordeling. 

Kassereren er ansvarlig for den til klubbens drift forbundne økonomi.  

 

§ 8. 

For at kunne deltage i klubbens lokale mesterskab kræves følgende: at medlemmet har 

deltaget i mindst 15 træningsspil i perioden fra september til og med april. Når med-

lemmet har deltaget i 4 eller flere mesterskabskampe. Er resultatet alene gennemsnittet 

af antal kegler i de 4 bedste mesterskabskampe.  

 

 



 

§ 9. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og kun den kan give og ændre 

love. 

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned, og indkaldes med 

mindst 14 dages varsel.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 

 

§ 10. 

Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret. 

 

§ 11. 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde. 

1. Optælling af stemmeberettigede medlemmer 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab, budget samt vedtagelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. 

7. Valg af bilagskontrollanter  jf. § 6. 

8. Eventuelt. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen. 

 

§ 12. 

Bestyrelsens forslag offentliggøres samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. 

 

§ 13. 

For vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 

stemmer for ændringen. Øvrige beslutninger kan træffes med almindeligt flertal. 

 

§ 14. 

 

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes senest 8 dag efter beslutning, enten 

af bestyrelsen eller når mindst 1/3 navngivne medlemmer indsender skriftlig begæ-

ring herom, indeholdende motiveret dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær general-

forsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Den 

ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal 

medlemmer. Der gælder samme afstemningsregler som ved ordinær generalforsam-

ling. 

 

 



 

§ 15. 

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til formand eller kassereren.  

Det betalte kontingent refunderes ikke. 

 

§ 16. 

Klubbens ophævelse kan kun bestemmes på en særlig indkaldt ekstraordinær generalfor-

samling. For beslutning om ophævelse kræves at mindst 2/3 af klubbens stemmeberetti-

gede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 90 % af de af-

givne stemmer er for forslaget. Ved klubbens ophævelse tilfalder eventuelle værdier 

Roskilde Ældre Motion. 

 

§ 17. 

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den formue som klubben har. Der påhvi-

ler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse udover kontin-

gentforpligtelse. Klubben og dermed klubbens bestyrelse kan ikke gøres økonomisk an-

svarlig for de skader der påføres spillere eller forvoldes af disse, selvom dette sker under 

afvikling af klubbens arrangementer. 

 

§ 18. 

I tilfælde, hvor disse love måtte være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til, un-

der ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe de nødvendige beslutninger. 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2009 

§6 Rettet på generalforsamlingen den 24. marts 2011 

 

Erling Juul 

 

Dirigent. 
 

 

 

 

 


