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Reglement for Jyllinge Bokseklub.

1.   Betal altid dit kontingent med glæde og til tiden.

2.   Ingen er berettiget til at træne hvis kontingentet ikke er betalt.

3.   Mød og vær omklædt til tiden.

4.   Klubben hæfter ikke for værdisager der er efterladt I omklædningsrummet.

5.   Læg handsker og sjippetorve på plads efter træning.

6.   Vær omhyggelig med rekvisitter de er kostbare.

7.   JBT’s kampdragt er: Røde benklæder og sort trøje.

8.   Send aldrig afbud i sidste øjeblik. Meddel altid skader, sygdom eller lignende.
Sæt aldrig din klub i vanskeligheder

vedrørende din start.

9.   Ved præsentation ved stævner: Gå et skridt frem og stå ret.

10.  Hils på modstanderen før og efter kampen. hils ikke på andre mens du er i
ringen.

11.  Får du en advarsel er den berettiget.

12.  Demonstration i eller udenfor ringen er uværdigt

For en idrætsudøver.

13.  Gør aldrig brug af din kunnen i slagsmål. En idrætsudøver slås ikke. Husk at du
også repræsenterer din klub i dit private liv.

14.  Meddel omgående adresseændring eller udmeldelse til kassereren.

Overtrædelse af reglementet kan medføre eksklusion



§ 1.   Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Jyllinge Boxing Team.

Dens hjemsted er Gundsø kommune, dens adresse er formandens.

§ 2.   Formål.

Klubbens formål er at samle interesserede medlemmer til udøvelse af boksning, samt at

fremme en sund og nobel udvikling af boksningen.

§ 3. Medlemskab af organisationer.

Jyllinge Boxing Team skal være medlem af Sjællands Amatør Bokse-union

og Danmarks Bokse Union, under Dansk idrætsforbund og er underkastet disses love

og bestemmelser.

§ 4.   Optagelse af medlemmer.

Enhver som opfylder DIF’s ordens og amatørudvalgs reglement, kan optages som

medlem. Har vedkomne været medlem af en anden klub under DaBU, skal han

dokumentere sin lovlige udmeldelse herfra.

Som passiv medlem kan optages enhver som ønsker at støtte klubben. Personer som til

stadighed gør foreningen store tjenester, kan af bestyrelsen indstilles til æresmedlem.

Generalforsamlingen vælger æresmedlemmet.

§ 5.   Kontingent.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad  gangen. Kontingent betales

forud og i alle årets måneder, den gældende kontingent takst skal til enhver tid være

indført i medlems bogen.

Kontingent findes i 1 kategori.



§ 6.   Udmeldelse og eksklusion.

Ønsker et medlem at udtræde af klubben, skal herom tilsendes klubbens kasserer inden

d. 15. i en måned. Såfremt vedkommende ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft

ved den følgende måneds begyndelse. Når et medlem står to måneder i restance og et

passivt medlem i et år, kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftlig varsel, ekskludere

Vedkommende. Ingen der er udelukket p.g.a kontingent restance, kan optages på ny

som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld.

Iøvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning hertil kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har

stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin

afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmålet om

eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Endeligt kan et medlem ekskluderes, når mindst 10 medlemmer har indbragt forslaget for

generalforsamlingen og det her vedtages. I alle tilfælde hvor eksklusion skal behandles på

generalforsamlingen, har vedkommende krav på at få skriftlig meddelelse herom, senest 3

døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at

forsvare sig.

Spørgsmål om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er forskrevet til
ændring af klubbens love. jfr. § 13.

Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages, som
medlem ved en ny generalforsamlings beslutning, der kræves samme

majoritet som, forskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7.   Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse love foreskriver, den højeste

myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den indkaldes skriftligt

med 14 dages varsel.. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen til vedtagelse,

skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.



Alle aktive der har været medlem i mindst 3 måneder og er restance fri, samt bestyrelsen

har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive har ingen

stemmeret. Æresmedlemmer stilles lige med aktive.

§ 8.   Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

§ 9.   Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kam til enhver til indkaldes af bestyrelsen og skal

indkaldes, når mindst 10 medlemmer, der er stemmeberettiget, skriftligt indgiver

begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde, skal generalforsamlingen

afholdes senest én  måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med

oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Om indkaldelse gælder bestemmelserne i § 7. stk. 2.

§ 10.   Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger altid en dirigent, der ikke må være medlem af

bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

de af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 10 stemmeberettigede

medlemmer sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog jfr. § 6, 13 og 15.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring af 10  medlemmer

afstemninger og valg foregå skriftligt.



Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag kan den ikke behandles igen

på samme generalforsamling.

§ 11.   Klubbens bestyrelse.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, som består af mindst 5 medlemmer,

som alle vælges for et år ad gangen, af den ordinære generalforsamling.

Hvert år vælges:

Formand.

Næstformand.

Kasserer.

2 bestyrelsesmedlem.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden

eller 3 i bestyrelsen finder det nødvendigt.

alle afgørelser sker ved almindeligt stemme flertal. Bestyrelsen er kun beslutnings-

dygtig når 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer er tilstede heri blandt formanden eller

næstformanden.

§ 12.   Regnskab.

Klubbens regnskabsår går fra 1 Januar til 31 December.

Klubbens kontante beholdning må ikke overstige 2000 kr.

Beløb over 5000 kr. skal indsættes på en konto som kun kan hæves af kassereren

eller formanden.

§ 13.   Vedtægtsændringer.

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3

af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af de afgivne

stemmer er for forslaget.

Opnås et sådanne flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal

bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne

generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket

antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.



§ 14.   Angående kampe og præmier.

Intet medlem kan deltage i kampe eller opvisninger uden tilladelse fra formanden eller

dennes stedfortræder.

Intet medlem der står i gæld til klubben, kan få udleveret tilgodehavende præmier.

§ 15.   Klubbens ophævelse.

Bestemmelse om klubbens ophævelse, kan kun tages på en særligt indkaldt general-

forsamling, med dette punkt  for øje.

Til denne beslutning kræves at mindst 1/2 af klubbens medlemmer er tilstede og

mindst 3/4 af dem er for ophævelsen.

Opnås et sådanne flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig

indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan tages uanset hvilket

antal stemmeberettigede der er tilstede.

Klubbens midler og formue går i givet fald til SABU.

§ 16.   Uforudsete tilfælde.

Hvor foreningens love intet forskriver, træffer bestyrelsen afgørelsen, med ansvar overfor

generalforsamlingen.

DaBU’s og DIF’s love ligger til grund herfor.

Ingen love har gyldighed hvis de er i strid med DaBU’s og DIF’s love.




