Vedtægter
for

Foreningen
Bowlingklubben
Enghavens Venner

Pargf. 1
Foreningens formål er at støtte bowlingklubben Enghaven.

Pargf. 2
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på
generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned.
Formanden og eet bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Kasseren på lige år.
Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant.
Skriftlig afstemning kan kræves, hvis nogen ønsker det.

Pargf. 3
Indvarsling til generalforsamling skal ske ved opslag i Vejle
Bowling Center, Bingohallen og Vejle lokal radio senest 14 dage
før generalforsamlingen afholdes. Forslag til ændringer skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.

Pargf. 4
Generalforsamlingens Dagsorden
A: Valg af dirigent
B: Bestyrelsens beretning v. formanden
C: Kassererens regnskab
D: Indkomne forslag
E: Fastsættelse af årskontingent
F: Valg efter § 2
G: Valg af revisor og suppleant

Pargf. 5
Lovændringer vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Pargf. 6
Der kan indkaldes til ekstraordinære generalforsamling hvis
formanden og eet bestyrelsesmedlem, eller en fjerdedel af de
aktive medlemmer ønsker dette. Ved ekstraordinær generalforsamling
må revideret råbalance af regnskabet være tilgængelig for
forsamlingen. Eks. generalforsamling indkaldes med 14 dages
varsel.

Pargf. 7
Vedtagelse af foreningens ophør kan kun ske på en
generalforsamling, hvor to tredjedel af medlemmerne er til stede,
eller hvis to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget.

Pargf. 8
Formålet med at spille bingo og andre tillægsspil, er at få et så
stort overskud som muligt til BK. Enghavens Venner. Overskuddet
skal indsættes på en bankkonto i BK. Enghavens venners navn.
Herfra kan der af Bowlingklubben Enghaven søges støtte til div.
aktiviteter.

Pargf. 9
En gang hvert kvartal mødes mindst en revisor, formanden og
kasseren for at gennemgå regnskabet for at undersøge om spillet er
rentabel.

Pargf. 10
Det reviderede årsregnskab skal tilsendes samtlige
bestyrelsesmedlemmer senest 1 måned før generalforsamlingen.
Regnskabsåret starter d. 1. januar og slutter 31. december.

Pargf. 11
Ved en evt. ophævelse af Foreningen Bowlingklubben Enghavens
Venner, tilfalder evt. midler Bowlingklubben Enghaven Vejle.

