VEDTÆGTER FOR BASKETBALLKLUBBEN ATTILA NYKØBING FALSTER
§ 1 Navn & Hjemsted
Foreningens navn er Basketballklubben ATTILA Nykøbing Falster. Foreningen er startet som en
underafdeling af Atletikklubben ATTILA af 1948 og skilt ud, som en selvstændig forening 28/11 1979.
Foreningen er tilhørende i Guldborgsund kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er som medlem af Lolland-Falster & Sjællandsbasketballforbund (LF&SBBF) under
Dansk Basketballforbund (DBBF), at dyrke og udbrede kendskabet til basketball.
§ 3 Optagelse
Som medlem kan optages enhver med interesse for basketball. Medlemmer forpligtiger sig til at leve op til
klubbens vedtægter samt LF&SBBF og DBBF’s love og reglementer. Foreningens medlemmer forpligtiger sig
til at betale et af foreningen forudbestemt kontingent. Der skelnes mellem senior-, ungdoms- og passive
medlemmer. Indmeldelse sker til kasseren. Gyldig udmeldelse skal ske skriftelig til kasseren og har virkning
fra halvårets udgang. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når de finder grund dertil. Eksempelvis ved grov
tilsidesættelse af medlemsforpligtelserne eller den interne foreningsdisiplin. Det udelukkede medlem kan
anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves forud og falder til betaling
med 50% 15. oktober og 50% 15. januar. Passive medlemmer betaler et årligt beløb. Er kontingentet ikke
indbetalt 30 dage efter sidste betalingsfrist, pålægges et rykkergebyr på 50,- kr. Er kontingentet ikke betalt
senest 14 dage efter denne påmindelse, vil medlemmet automatisk blive udelukket fra at deltage i træning
samt turneringskampe for Basketballklubben ATTILA Nykøbing Falster. Ethvert medlem er forpligtiget til at
underrette kasserne ved adresseændring. Klubbens trænere og æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 5 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 1. januar – 31. december.
3. Ordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter turneringsafslutning. Foreningens
medlemmer indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
4. Forslag der ønsket behandlet skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før
generalforsamlingen.
5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent og stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Trænernes beretning.
5. Aflæggelse af regnskab.
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6.
7.
8.
9.
10.

Fastlæggelse af kontingent.
Næste års planer og aktiviteter.
Valg til bestyrelsen.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

6. Generalforsamlingen er offentlig. Stemmeberettiget er ethvert tilstedeværende medlem af
foreningen, forudsat at der ikke skyldes kontingent. Dog kan stemmefuldmagt samt brevstemme
fra et ikke tilstedeværende medlem deponeres hos bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen.
7. Ved afstemninger på generalforsamlingen gælder simpelt stemmeflertal. Dog kræver
vedtægtsændringer 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende medlemmer for at være gyldig.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, skriftelig afstemning anvendes dog, når det ønskes af blot
en mødedeltager.
8. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 20 % af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen. En ekstraordinær
generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at anmodningen om en sådan er kommet til
bestyrelsens kendskab.
§ 6 Bestyrelse
Forenings daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Formand og kasserer har begge tegningsret i foreningen.
Det er derfor et krav, at begge disse personer er fyldt 18 år samt er myndige. Bestyrelsen består af mindst 5
samt højest 7 personer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med: Formand, Kasserer, Revisor,
Turneringsleder, Ungdomsansvarlig, sekretær samt eventuelt 1-2 suppleanter.
Formanden vælges for 2 år ad gangen på lige år. Kassereren vælges for 2 år ad gangen på ulige år. Medens
de øvrige medlemmer vælges for 1 år ad gangen.
§ 7 Opløsning af foreningen
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse herom med 2/3 af foreningens medlemmer ved 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 30 dages mellemrum. Ved opløsning hensættes
foreningens eventuelle aktiver i en periode på op til 3 år, hvor de skal kunne komme en forening med
samme formål til gode. Hvis ikke aktiverne er overført efter udløb af denne periode, bliver de overgivet til
mindst et almennyttigt formål. Det vedtages på den opløsende generalforsamling hvilket/hvilke formål,
som skal begunstiges efter udløb af 3 års perioden.
§ 8 Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28/11 1979 og senest ændret på den
ordinære generalforsamling den 16/6 2014.
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