
 

BILLARDKLUBBENS  VEDTÆGTER 

 
 

 

 

1) Klubben har sit hjemsted i Den Danske Klub, Paseo Maritimo Levante              

29740 Torre del Mar, Malaga. 

 

2) Klubbens formål. 

 At være center af social og underholdende karakter med det formål at folk                            

kan komme og spille billard og hygge sig sammen. 

 

3)   Generalforsamlingen. 

 a) Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

 b) Generalforsamlingens myndighed og kompetence er: 

 c) Ændring af vedtægterne. 

d)     Opløsning af klubben. 

 e) Valg af formand, næstformand, kasserer og bestyrelsessuppleant. 

 

4)    Generalforsamlingens myndighed og kompetence: 

               a)     Generalforsamlingen er kompetent til at behandle alle spørgsmål, som 

                     forelægges af bestyrelsen eller medlemmerne. Spørgsmål eller forslag skal                 

                     skriftligt indleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

       b)     Der skal mindst behandles følgende punkter: 

      c)     Valg af dirigent. 

      d)     Formandens beretning. 

      e)     Godkendelse af regnskab. 

      F)     Indkomne forslag fra medlemmerne. 

      g)     Forslag fra bestyrelsen. 

      h)     Fastsættelse af kontingent for det følgende år og eventuelle ekstra bidrag til 

              den løbende drift 

       i)     Eventuelt. 

 

5) Indkaldelse til generalforsamling. 

      a)   Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel ved 

     opslag i klublokalerne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



6) Klubbens bestyrelse. 

      a)     Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand og kasserer. 

      b)     Bestyrelsens mandat er 2 år. Formand og kasserer bør ikke gå samtidig.                  

      c)     Bestyrelsessuppleant vælges for 1 år. 

      d)     Medlemmer, som er forhindret i at give fremmøde kan indvælges til    

  bestyrelsen eller andre poster, såfremt medlemmet har meddelt sin skriftlige                  

  accept til bestyrelsen. 

 

7)   Bestyrelsens funktioner. 

           Bestyrelsen styrer klubbens arbejde. 

 

8)   Formandens funktioner. 

 a) Præsidere ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

 b) Indkalde til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

        c) Attestere mødernes punkter og overvåge overholdelse og udførelse af det,     

man bliver enige om. 

        d)    Formanden repræsenterer normalt bestyrelsen, men kan i tilfælde af fravær 

               eller sygdom helt eller delvist overdrage formandsposten til næstformanden 

               eller andet bestyrelsesmedlem. 
 

9)       Kassererens funktioner. 

       a)    Foretage nødvendige økonomiske dispositioner, som er godkendt i og af 

               bestyrelsen. 

       b)     Føre register over klubbens medlemmer og anføre de ind- og udmeldelser, der 

måtte være. 
   

10) Indmeldelse og fortabelse af medlemskab. 

                Man mister sit medlemskab ved handlinger, der måtte stride mod klubbens                        

 vedtægter. Medlemskontingentet følger kalenderåret og forfalder den første 

  januar. Desuden skal man være medlem af Den danske Klub i Torre del Mar     

 for at blive medlem i billardklubben. 

 

11) Medlemsrettigheder 

   a)  Adgangsret, stemmeret og valgbarhed til generalforsamlinger. 

         b)    Til afstemning på generalforsamlinger kan der gives fuldmagt til et andet 

medlem. Et medlem kan dog højst repræsentere 2 fuldmagter. 

         c)     Medlemmerne har ret til at se referat fra generalforsamlinger. Referatet        

        ophænges i lokalet. 

         d)    Det medlem der har en gæst med, er  ansvarlig overfor eventuelle skader, der

 påføres billardet. 

 

12) Klubbens formue. 

        Klubbens formue ejes af medlemmerne i forening, men intet medlem har 

         krav på andel af klubbens formue ved udtrædelse. 

 

           

 



 

 

 

 

13) Vedtægtsændringer. 

         a)  Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor ved- 

                  tægtsændringerne er blevet adviseret i forbindelse med indkaldelsen.    

         b)      Mindst 2/3 af medlemmerne skal være til stede ved generalforsamlingen, og             

mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for vedtægtsændringerne. Er der 

                 ikke fremmødt tilstrækkelige med medlemmer afholdes afstemning om 

vedtægtsændringerne alligevel. 

        c)    Dersom afstemning efter stk. b) har opnået flertal for vedtægtsændringerne men 

ikke med tilstrækkeligt majoritet, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling, med 14 dages varsel og senest 2 måneder fra den 

oprindelige generalforsamling, hvor vedtægtsændringen skal vedtages med ¾ 

af de fremmødte medlemmer. 

         

14)    Opløsning af klubben. 

                Dersom Den Danske Klub i Torre del Mar ikke længere er i stand til at have 

                billard, er medlemmerne berettiget til at finde et alternativ lokale, hvor de kan 

fortsætte klubbens aktiviteter. Kan dette ikke lade sig gøre, kan klubben på 

gengeneralforsamling beslutte, hvorledes klubben aktiver skal likvideres, 

herunder eventuelt deles mellem klubbens medlemmer.  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


