
Åbningstider: 
Mandag, onsdag og fredag  kl. 9.00 - 14.00 
 
Ændringer i åbningstiderne i sommerperioden: 
Se opslagstavlen. 
 
Turneringskampe/ÅBV´s hjemmekampe. 
Onsdag kl. 19.00 - 21.00 

 

 

VEDTÆGTER 

ÅRHUS BORDTENNIS  
VETERANER 

Stiftet den 14. april 1986. 



§ 1.  Foreningens navn er: Århus Bordtennis Veteraner 1986. ÅBV.  
 
§ 2.  Foreningens hjemsted er: Ellekærskolen, Jernaldervej, Århus V.  
 
§ 3.  Foreningens formål er: At skabe et fristed til pensionister og før-
 tidspensionister, hvor hygge, kammeratskab og motionen ved 
 bordtennisspillet har første prioritet, men hvor der også vil være 
 plads til de ældre bordtennisspillere, der ønsker at deltage i JM. 
 og DM.´s stævner og turneringer. 
 
§ 4. Enhver, der opfylder Dansk Idrætsforbunds amatørbestemmelser, 
 kan blive optaget. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til 
 bestyrelsen. Såfremt det ønskes, kan et eksemplar af foreningens 
 love  udleveres. 
 
§ 5. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består 
 af: Formand, kasserer, sekretær, og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
  Foreningen tegnes af formanden eller kasseren i forening med 
 et bestyrelsesmedlem. 
 
§ 6. Kontingentet bestemmes af generalforsamlingen og fastsættes  
 hvert år, for både aktive og passive medlemmer. 
 
§ 7. Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet revideres af en 
 valgt revisor. 
 
§ 8. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens 
 anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i febru-
 ar måned, med mindst 20 dages varsel. Ekstraordinær generalfor-
 samling kan indvarsles, når bestyrelsen eller mindst 20 stemme-
 berettigede medlemmer skriftligt anmoder herom og samtidig op-
 giver dagsordenen. Indsendte forslag kan behandles af generalfor-
 samlingen, når de skriftligt er meddelt bestyrelsen 14 dage inden 
 generalforsamlingen finder sted. Fuldmagter må ikke anvendes. 
 Passive medlemmer er velkomne til foreningens fester og udflug-
 ter, men har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 

§ 9. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
   
   1. Valg af dirigent. 
   2. Oplæsning af forhandlingsbogen. 
   3. Formandens beretning. 
   4. Regnskabet. 
   5. Indkomne forslag. 
   6. Fastsættelse af kontingent. 
   7. Valg af bestyrelse. 
   8. Valg af bestyrelsessuppleant. 
   9. Valg af revisor. 
  10. Valg af revisorsuppleant. 
  11. Eventuelt. 
 
 Valg: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige 
 år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i lige år. Såfremt der opstil-
 les mere end en person til en bestyrelsespost, skal der foretages 
 skriftlig afstemning. Ud over formand og kasserer konstituerer 
 bestyrelsen sig selv.  
 
§ 10. Lovændringer: Forandringer i disse love kan ske på enhver gene-
 ralforsamling, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede 
 medlemmer er tilstede, og når mindst 3/4 af stemmerne er for for-
 slaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes 
 til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages 
 med almindelig stemmeflerhed. 
 
§ 11. I tilfælde af foreningens opløsning, skal eventuelle midler tilfalde 
 Kræftens Bekæmpelse. 
 
 
 Vedtaget den 10. maj 1988, med ændringer den 21. april 1993, 

 23. april 2001, 14. februar 2005 og 9. februar 2009. 

 
 
   


