BESTEMMELSER:

Medaljefordeling:
Det er de spillere der har spillet flest gange på holdet der får evt. medaljer, samt den reserve der har
været med flest gange på det pågældende hold.

Klubmesterskab:
Klubmesterskabet spilles hvert år i maj måned det afvikles over 6 serier EU med baneskift for hver
anden serie. Der tilbydes ikke en alternativ spilledag.
Der er 2 spillere på hver bane.
Der er præmie til nr. 1, 2 og 3 for herrer og damer, samt Parpokal til nr. 1 (par/samboende).
Der spilles i klubbens spilledragt.
Tilmelding til klubmesterskab er nødvendig.
Samtidig afvikles handicapturnering beregnet efter det aktuelle DBF snit, 80 % af dif. op til 200.
Ikke holdaktive efter træningssnit 80 % af dif. op til 200.
Det er kun medlemmer der betaler til strik kassen der kan vinde præmier i denne del af klubmesterskabet
Revideret bestemmelser: Bestyrelsen April 2020
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Mortensturnering:
Afvikles over de 3 sidste træningsdage før Mortensaften startende med 300 nedrykker,
9 pin og en handicapturnering, det er det samlede resultat der er gældende.
Der tilbydes ikke en alternativ spilledag.
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Til træning:
Alle medlemmer skal være iført klubbens Polo-shirt til træning.
Der må ikke ryges eller drikkes alkohol under træningen.
På træningsdagen skal der mødes senest et kvarter før spilletid.
Der spilles til snit hver gang.
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25. april 2020 - Lorentsen

Turneringsregler:
Medlemmer skal selv holde sig orienteret om hvilke hold de er udtaget til at spille på.
Afbud meddeles straks til seniorlederen eller evt. holdleder.
De udtagne spillere skal møde en ½ time før kampstart.
Holdlederen opkræver startgebyr, træffer beslutning om udskiftning, indtaster resultatet i Bowlingportalen ved hjemmekampe, kan han/hun af tekniske grunde ikke, skal scoresedlen afleveres til
seniorlederen senest kl. 18 den weekend hvor kampen er spillet. Ved udekampe afleveres kopi af
scoresedlen senest den 1. træningsdag.
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Kampe og stævner:
Deltager man i et snittællende stævne skal antallet af serier og keglefald meddeles seniorlederen.
Ved ungdoms deltagelse i regionsmesterskaber, JM eller DM. gives følgende tilskud:
Afholdes stævnet i Århus betaler B. K. Puds halvdelen af startgebyret.
Afholdes det uden for Århus betales hele startgebyret.
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Holdudtagelse:
Holdudtagelse af seniorhold foretages af seniorlederen.
Holdene sættes efter snit og skøn.
Holdudtagelse af ungdomshold foretages af ungdomslederen.
Holdudtagelsen meddeles senest 5 dage før kampen, på E-mail eller SMS

LOVE OG BESTEMMELSER FOR BOWLINGKLUBBEN PUDS
§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
1.1

BK Puds, Århus

§ 2 FORMÅL
2.1
2.2
2.3

At samle bowlingudøvere
At deltage i de af DBwU´s og DBwF´s vest arrangerede holdturneringer og stævner.
At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer.

§ 3 ORGANISATIONS- OG TILHØRSFORHOLD
3.1
3.2
		

Klubben er tilsluttet Dansk Bowling Union og Danmarks Idræts-Forbund.
Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse
med love og bestemmelser, i de organisationer klubben er tilsluttet.

§ 4 MEDLEMMER
4.1
4.2
4.3
		

Klubben optager herrer/damer og ungdomsspillere.
Enhver anmodning om optagelse i klubben skal forelægges bestyrelsen.
Udmeldelse og overgang til passiv medlemsskab skal ske med 2 måneders
varsel, fra den førstkommende første.

§ 5 SPILLEDRAGT
5.1
		
5.2
		
		
5.3
		

Ved enhver deltagelse i DBwU´s og DBwF´s vest holdturneringer, samt de
godkendte stævner, skal der spilles i den godkendte spilledragt.
Klubtrøjen, betales af klubben og er dennes ejendom og
skal afleveres til klubben ved udmeldelse. (Udmeldelsen underskrives ikke 		
før modtagelse af ovennævnte).
Alle former for reklame på spilledragt skal altid godkendes af den siddende
bestyrelse.

§ 6 KONTINGENT
6.1
6.2
		
		
		
6.3
		
6.4
		
		

Kontingent fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling. 			
Medlemmerne er selv ansvarlige for betaling af kontingent, der betales
månedsvis forud til kassereren.
Er kontingentet ikke betalt inden den 10. i måneden "POSTSTEMPELDATO“
opkræves et gebyr på kr. 10,00 pr. md. pr. medlem.
Kontingent til ungdomafdelingen betales forud ½ år af gangen,
1. januar og 1. juli.
2 måneders restance vil medføre udelukkelse af træningstid/klubmesterskab
og efter yderligere 1 måned kan det medføre sletning af medlemskab. 		
Genoptagelse kan kun finde sted mod betaling af restance.

§ 7 REGNSKAB
7.1.
7.2
		

Klubbens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.
Regnskabet revideres af 2 bilagskontrollanter, som er valgt på klubbens 		
ordinære generalforsamling.

§ 8 GENERALFORSAMLING
8.1
8.2
8.3
		
8.4
		
8.5
		
		

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til hvert af medlemmerne
med 14 dages varsel. Regnskab og budget vedlægges indkaldelsen.
Forslag til lovændring kan kun forelægges på og vedtages af generalforsamlingen.
Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal være formanden
skriftligt i hænde senest den 1. april.
Forslagene udsendes sammen med indkaldelsen.

8.6
Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde:
			
a. Valg af dirigent
			
b. Formandens beretning og evt. udvalgsberetninger
			
c. Regnskab og budget
			
d. Indkomne forslag
			
e. Fastsættelse af kontingent
			
f. Valg af bestyrelse, udvalg, bilagskontrollanter og suppleanter
			
g. Eventuelt.
8.7
Stemmeret har klubbens medlemmer, der den 31. marts s.å. er fyldt 16 år.
		
Forældre der har børn under 16 år i klubben, har stemmeret på børnenes vegne.
		
Forældre der betaler kontingent kan side i bestyrelsen.
		
Øvrige medlemmer har møde- og taleret.
8.8
Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte
		
stemmer for ændringen.
8.9
Andre afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
8.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder
		
anledning hertil, eller hvis mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter
		
anmodning herom med angivelse af motiveret dagsorden.
8.11 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage
		
efter modtagelse af anmodning herom med motiveret dagsorden.
§ 9 BESTYRELSE
9.1
9.2
		
9.3
		
		
9.4
		
		
9.5
		
		
		
		
		
		

Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af : Formand , kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, har formanden 2 stemmer.
Alle vælges for en periode på 2 år af den ordinære generalforsamling.
På lige år vælges : formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige år vælges : kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges hvert år 1 suppleant.
Ved valg til suppleant skal man være villig til at indgå i bestyrelsesarbejdet 		
på alle poster, såfremt der opstår afgang før tiden.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter 			
generalforsamlingen.
Hvervet som næstformand, sekretær, seniorleder og ungdomsleder
fordeles.
Ved afgang mellem generalforsamlingerne konstituerer bestyrelsen sig på
ny, på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Tegningsberettiget er: Formand og kasserer

§ 10 FASTE UDVALG
10.1 Generalforsamlingen vælger hvert år følgende udvalg:
			
a. Festudvalg bestående af 5 medlemmer.
			
b. Stævneudvalg bestående af 4 medlemmer.
§ 11 KLUBBENS BESTÅEN
11.1
		
		
11.2
		

Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én
måneds mellemrum, går ind for opløsning.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Idræts- og
fritidsarbejdet for ungdommen i Århus Kommune.

Ovenstående love er vedtaget: 5/5 -1982

Revideret love: Generalforsamlingen 2017

