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Navn og formål
Klubbens navn er Randers Baseball Softball Klub (RBSK / Randers Wildcats)
Klubben har hjemsted i Randers Kommune. Klubbens adresse er formandens og/
eller fastsættes af formanden.
Klubbens formål er på kammeratlig vis og med god idrætslig indstilling at dyrke
Baseball og Softball, på såvel turnerings- som motionsmæssigt plan, samt at
udbrede kendskabet til Baseball og Softball. Endvidere at udvikle medlemmernes
lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. Klubben arbejder
derudover for at fremme mulighederne for udøvelse af Baseball og Softball blandt
uddannelsessøgende og studerende.
Klubben er medlem af Dansk Baseball Forbund
Medlemskab
Som medlem kan alle optages.
Optagelse som medlem sker ved anmodning til bestyrelsen. For medlemmer under
18 år, skal anmodningen komme fra en forældre eller værge.
Gyldig udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 14 dage før
førstkommende betalingstermin. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet
ikke har nogen økonomisk eller materielt mellemværende med foreningen. Hvis et
medlem er i kontingentrestance i mere end 30 dage kan bestyrelsen ekskludere
medlemmet. Optagelse på ny kan kun ske ved betaling af skyldig restance.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider
mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat
sine medlemspligter. Medlemmet har krav på at blive hørt inden bestyrelsen træﬀer
sin afgørelse. Medlemmet har ligeledes krav på at få spørgsmålet afgjort på
førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen. En
generalforsamlings afgørelse om eksklusion kræver mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for eksklusion.
Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen bestemmer betalingsmåde og forfaldstidspunkt.
Kontingent betales ved indmeldelse. Kontingentet kan ikke tilbagebetales efter 30
dage.
Et medlem er personligt ansvarlig for at kontingentet betales rettidigt. Kontingent
der efter påmindelse ikke betales kan inddrives for medlemmets regning.
Et medlem der i kontingentrestance, kan udelukkes af bestyrelsen fra bestemte
klubsaktiviteter.
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Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt, i årets første halvdel og før sæsonstart.
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer adgang. Kun fremmødte
aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Alle
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare – enten ved personlig
fremmøde eller forud skriftligt tilsagn.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst bestå af følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
På lige årstal:

Formand
Ordinært medlem

På ulige årstal:

Næstformand
Kasserer

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Dirigenten bestemmer valgproceduren. Dog skal denne foregå skriftligt såfremt
mindst 3 medlemmer ønsker det.
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Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det
emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
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Bestyrelsen
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle
forhold. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 1 ordinært medlem som
vælges på generalforsamlingen for 2 år jf. § 4.6. Desuden vælges på
generalforsamlingen 1 suppleant for 1år.
Bestyrelsen tiltræder straks efter valget.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, tiltræder suppleanterne i den
rækkefølge de har fået stemmer. Såfremt bestyrelsen suppleres således, kan den
efter eget ønske omkonstitueres, dog kan kun den på generalforsamlingen valgte
næstformand erstatte formanden, såfremt denne udtræder i utide.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er
tilstede, herunder formanden eller næstformanden.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen er formandens, ellers i
dennes fravær næstformandens stemme, afgørende.
Kassereren forestår klubbens regnskab og opkrævning af kontingent. Kassereren
skal senest 6 uger før ordinær generalforsamling afgive regnskab og status til
revisoren. Kassereren fører klubbens medlemskartotek.
Klubben tegnes af formanden eller kassereren.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.
Revision
Revisoren skal revidere det af kassereren udfærdigede regnskab og kan foretage
uanmeldt kasseeftersyn, evt. på bestyrelsens foranledning.
Revisionen af det årlige regnskab skal foreligge senest 4 uger før
ordinærgeneralforsamling.
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Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling. Til vedtagelse af
vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
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Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, som er særlig indkaldt
i dette øjemed. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan
vedtages kræves, at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et
sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træﬀes med ovennævnte
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
I tilfælde af klubbens opløsning, vil klubbens eventuelle formue blive anvendt til
fordel for anden dansk Baseball og/eller Softballklub.
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