
LOVE & Vedtægter: 

§ 1. Navn og område. 
Sjællandske boligselskabers billard sammenslutning (SBBS) der dækker øen Sjælland samt 
København med forstæder. 

§ 2. Formål. 
Indenfor det i § 1 nævnte område, at samle klubber for at fremme interessen for billardspil, således 
at det dyrkes under noble og sportslige former i kontrolleret konkurrence. 

§ 3. Optagelse. 
Som medlem kan optages enhver amatør-billardklub inden for det i § 1 nævnte område. (Ved en 
amatør forstås, at klubben består og ledes af amatører). Ved begæring om optagelse, der skal 
foregå skriftligt til SBBS sekretariat, skal medfølge: 

Oplysning om klubbens bestyrelse med navne, adresser samt evt. telefonnr. 
Oplysning om klubbens tilholdssted, lokaler samt antal billard og størrelse. 
Betaling af tilmeldingsgebyr: 
Pris for tilmelding af klub samt deltagelse i turneringen: 
For klubben 200,00 Kr. 
For hold i 1. div. inkl. 3 licenser 300,00 Kr. 
For hold i SBBS Liga inkl. 3 licenser 800,00 Kr. 
Licens nr. reserver 100,00 Kr. 
Licens nr. for spillere i SBBS Cup’en 100,00 kr. (hvis de ikke har licens til 1 div. eller Ligaen) 
I tilmeldingen er der betalt licensnummer for 3 spillere pr. hold. 
Betaling for tilmeldte hold sker ved tilmeldingen 

Licens nr. for ekstra spillere og reserver opkræves af kassereren efter sæsonafslutning. 

Hvis en klub ét år ikke stiller med hold, kan klubben ved at betale klub medlemskab, få løbende 
information og opnå/ bibeholder stemmeret på repræsentantskabsmøderne. 

§ 4. Udmeldelse. 
Udmeldelse af SBBS skal ske skriftligt til SBBS sekretariat, med mindst en måneds varsel til den 
1. i en måned. Alle økonomiske forpligtelser skal på dette tidspunkt være opfyldte. 

§ 5. Medlemspligter. 
Sammenslutningens medlemmer er forpligtet til: 

At overholde SBBS´s Love & vedtægter samt turneringsreglement og andre bestemmelser. 
At underrette sammenslutningen om ændring i bestyrelse samt tilholdssted og lignende. 

§ 6. Ledelse. 
Sammenslutningen ledes af et Repræsentantskab samt et Forretningsudvalg som tillige er ordens 
og amatørudvalg. 

§ 7. Repræsentantskab. 
Repræsentantskabet er SBBS højeste myndighed, og kun dette kan vedtage ændringer eller 
tilføjelser til sammenslutningens love og andre bestemmelser. 
Repræsentantskabet består af to medlemmer fra hver klub. Alle repræsentanter har stemmeret 
ved personlig tilstedeværelse. 
Ingen repræsentant kan repræsentere mere end én klub. 
Repræsentanterne skal være medlem af den klub de repræsenterer. 
Klubber sender besked til SBBS-sekretariat om, hvilke medlemmer de lader sig repræsentere ved 
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senest 8 dage før hvert repræsentantskabsmøde. 
Repræsentantskabsmøde afholdes så ofte, som forretningsudvalget eller 2/3 af klubberne finder 
det nødvendigt. 
Fast repræsentantskabsmøde afholdes dog i juni måned med følgende dagsorden. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Valg af dirigent 
Prøvelser af mandater 
Beretning fra: 
a. Formand 
b. Kasserer samt regnskab 
c. turnerings ledere 
Indkomne forslag 
Valg af tillidsposter og turneringsledere 
Næste års mødested 
Eventuelt 

Repræsentantskabet indkaldes med mindst 25 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted 
og dagsorden. 
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før 
afholdelse af møde. 
Senest 7 dage før afholdelse af mødet skal klubberne modtage samtlige indkomne forslag til 
orientering for klubbernes bestyrelser. 
På repræsentantskabsmøderne er, uanset antallet af fremmødte repræsentanter, simpelt stemme- 
flertal afgørende. 
Dog skal der til vedtægtsændringer være 2/3 af stemmerne for ændringsforslaget. 
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis mindst to repræsentanter ønsker det. 
Ekstraordinært repræsentantskab, der indkaldes med mindst 7 dages varsel, afholdes så ofte, som 
forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af de tilsluttede klubber, til 
forretningsudvalget indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal 
generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse. 
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling 
indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 

§ 8. Forretningsudvalget. 
Stk. 1. Forretningsudvalget varetager SBBS´s daglige forretninger efter sammenslutningens love & 
vedtægter samt gældende turneringsreglement. 
Stk. 2. Forretningsudvalget består af formand, kasserer og sekretær. 
Forretningsudvalget vælges for to år ad gangen. Ulige år vælges formand - lige år vælges 
kasserer og sekretær. 
Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og sine underudvalg. 
Stk. 4. Hvert år vælges to suppleanter til forretningsudvalget. 
Stk. 5. Forretningsudvalget holder møde mindst to gange årligt, eller så ofte et 
forretningsudvalgsmedlem finder det nødvendigt. Mødet indkaldes med mindst 48 timers varsel. 
Stk. 6. Det er repræsentantskabets afgørelse om der må vælges to repræsentanter fra samme 
klub til forretningsudvalg & suppleanter. 
Stk. 7. turnerings ledere vælges for et år ad gangen. 

§ 9. Økonomi, regnskab og revision. 
Sammenslutningen er tilsluttet netbank, hvor over al ind- og udbetaling foregår. 
Regnskabsåret er fra den 1. juni til den 31. maj. 
Godtgørelsessatser fastsættes af repræsentantskabet. 
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Godtgørelse til tillidsposter: 
Formand  
Webansvarlig 
Kasserer 
Sekretær 
Turneringsleder pr. turnering 
Webmaster 

1.500,00 kr. 
   750,00 kr.  
2.000,00 kr. 
   500,00 kr. 
   750,00 kr. 
   750,00 kr. 

Til kritisk at gennemgå sammenslutningens regnskab, der affattes som driftsregnskab med status, 
vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde en revisor og en revisor suppleant. 
Revisoren har pligt til, at revidere regnskabet, senest 14 dage efter regnskabsårets afslutning 
sammen med kassereren og et repræsentantskabs medlem. 

§ 10. Adresseliste over tilsluttede klubber. 
Det er kun forretningsudvalget i SBBS, der må benytte den udsendte adresseliste, i forbindelse 
med tegning af annoncer, og indgå aftaler med sponsorer. 
Klubberne kan søge skriftligt om tilladelse til, at bruge adresselisten i forbindelse med stævner o.l. 

§ 11. Opløsning. 
I tilfælde af opløsning af SBBS tilfalder dens midler og effekter de tilsluttede klubber. 

§ 12. Fortabelse af medlemsret. 
Fortabelse af medlemsret sker, ved overtrædelse af love og bestemmelser samt ved restance. En 
på grund af restance slettet klub, kan ved betaling af restancen og nyt tilmeldingsgebyr, atter søge 
optagelse. 

Enhver klub i SBBS-regi har ret til at ekskludere og udelukke et medlem, der har 
overtrådt klubbens ordensreglement, vedtægter og eventuelt dansk straffelov. 

Hvis et medlem ekskluderes af en klub, skal dette meddeles SBBS, der skal orienteres om årsagen. 
Vedkommende kan da ikke optages i nogen anden klub, før forholdet er bragt i orden. 
Hvis medlemmet er medlem af flere klubber i SBBS-regi, kan vedkommende ikke længere deltage i 
turneringer eller cupper i den klub, som har foretaget eksklusionen. 

Alle klubber og medlemmer af disse er pligtige til at bistå SBBS med at gennemføre pålagte hverv. 

§ 13. Konduite. 
Indtræffer der tilfælde som ikke er forudset i disse love, er forretningsudvalget berettiget til, at 
handle efter bedste skøn. 

§ 14. Ikrafttræden. 

Disse love træder i kraft den 21. august 1973. 
Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 21. august 1973 

Revidering gælder også andre bestemmelser. 

20/6-75, 10/8-79, 27/5-80, 25/5-81, 11/5-88, 29/5-89, 10/10-89, 15/10-90, 29/5-91, 24/10-91, 
28/9-92, 7/6-93, 23/5-95, 21/5-96, 21/10-99, 29/5-01, 23/5-02, 10/4-03, 25/5-07, 28/5-08, 1/7-09, 
16/6-10, 26/6-11, 20/6-12, 26/6-13, 18/6-15, 16/6-16, 13/6-17 og 22/6-22 


