
 
 

 
 
 

Love 
& 

bestemmelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Love og bestemmelser for bowlingklubben Enghaven. 

Stiftet den 24. september 1991. 

 

§ 1  Klubbens navn og hjemsted. 

1. Klubbens navn er Bowlingklubben "ENGHAVEN". 

2. Hjemsted er Vejle Kommune eller omegn. 

3. Klubadressen er altid formandens 

§ 2  Klubbens formål. 

1. At samle interesserede om bowlingsporten, og gennem denne 

opnå et fællesskab og et kammeratskab med andre. 

2. At deltage i de af Dansk Bowling Forbunds arrangerede 

holdturneringer og stævner. 

3. At deltage i øvrige stævner såvel i som uden for klubbens regi. 

4. At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens 

medlemmer. 

§ 3  Organisation og tilhørsforhold og tegning. 

1. Klubben er tilsluttet Dansk Bowling Forbund og derigennem Dansk 

Idræts Forbund, samt S.I.V. 

2. Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i 

overensstemmelse med love og bestemmelser i de organisationer 

som klubben er tilsluttet. 

3. Klubben tegnes af henholdsvis formanden og kassereren. 

§ 4  Medlemskab af klubben. 

1. Alle, fra puslinge og op efter, kan søge optagelse i Bowlingklubben 

Enghaven. Dog kan personer, som står i restance til en anden 

bowlingklub, ikke optages. 

2. Optagelse kan ske som aktiv og passiv medlem, dog kan en enig 

bestyrelse beslutte at kontingentet kan nedsættes hvis et medlem 

ikke har mulighed for at deltage i klubbens træning. 

3. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt efter Dansk Bowling 

Forbunds regler. 



§ 4  Medlemskab af klubben (fortsat). 

4. Medlemmerne skal betale ½ licens, hvis de er licensspiller. 

5. Ved udmeldelse af klubben skal medlemmet være kontingentfri, 

samt betale det af klubben tildelte licenskort. Licenskort betales 

forholdsmæssigt i forhold til udmeldelsestidspunktet. 

6. Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og 

økonomiske forpligtelser over for klubben, Dansk Bowling 

Forbund. Derudover skal medlemmerne altid optræde sportsligt 

samt overholde reglerne i dommerhåndbogen. Forsømmelser imod 

dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben. 

Beslutninger herom træffes af en enig bestyrelse. 

7. Medlemmer, der på en generalforsamling, efter forslag fra 

bestyrelsen, godkendes som æresmedlemmer, er resten af deres 

klubtid kontingentfri, og kan deltage i klubbens aktiviteter på lige 

fod med øvrige medlemmer. Dog skal der betales kampgebyr, 

såfremt de tilsiges at spille turneringskamp. 

§ 5  Spilledragt. 

1. Ved enhver deltagelse i Dansk Bowling Forbunds holdturneringer, 

mesterskaber samt stævner, hvor klubben giver tilskud, skal der 

spilles i godkendt klubdragt. Spilleren betaler selv for den 

godkendte klubdragt. 

§ 6  Kontingenter. 

1. Alle medlemmer betaler månedligt kontingent. 

2. Bestyrelsen er kontingentfri. 

3. Kontingentet forfalder til betaling den 10. i måneden. Ved betaling 

senere end 14 dage efter forfaldsdato kan bestyrelsen suspendere 

spilleren fra træning, kampe og andre arrangementer. 

4. Fritaget for aktiv kontingentbetaling er kun medlemmer på grund af 

langvarig sygdom ( 1 måned ) eller længere tids udrejse (skal 

varsles). Kontingentet vil så være lig med passiv kontingent. 

5. Kontingenter fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 

 

 

§ 6  Kontingenter (fortsat). 

6. 2 måneders restance medfører udmeldelse af klubben. 

Genoptagelse kan kun finde sted ved betaling af gammel restance. 

§ 7  Regnskab. 

1. Klubbens regnskabsår følger bowlingsæsonen, hvilket vil sige fra 

1/7 til 30/6. Regnskabet revideres hvert år af en regnskabskyndig 

revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling. 

Regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. 

§ 8  Generalforsamling. 

1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i august måned. 

Adgang har alle medlemmer. Stemmeret har klubbens medlemmer 

over 16 år med minimum 6 måneders medlemskab. 

3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel. 

4. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab og budget. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter, 1 regnskabskyndig revisor. 

7. Eventuelt, herunder ajourføring af klubbens bestemmelser. 

5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 7 dage inden denne afholdes. 

6. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmer for ændringen. 

7. Andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

 

 



 

§ 8  Generalforsamling (fortsat). 

8. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 

bestyrelsen eller 1/3 af klubbens medlemmer ønsker det, med 

fremsat motiveret dagsorden. Kun punkter på denne dagsorden 

kan behandles på ekstraordinær generalforsamling. 

§ 9  Klubbens bestyrelse. 

1. Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen. 

2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, Seniorleder, 

Kasserer, og Sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.  

3. Bestyrelsen vælges blandt klubbens medlemmer, alle for to år ad 

gangen. Formand, Seniorleder og Sekretær på lige år. Kasserer og 

1 bestyrelsesmedlem på ulige år.  

4. Der vælges hvert år en 1. og 2. suppleant. 

5. Formandens arbejde består i at lede klubbens organisation, holde 

bestyrelsen orienteret, og få dem til at samarbejde på bedste 

måde, samt søge kendskab til alt, der kan have interesse for 

klubbens medlemmer. 

7. Seniorlederens arbejde består i, at udtage klubbens seniorhold, 

administrere kampresultater, administrere mandagstræningen 

samt informere klubbens medlemmer om relevante 

mesterskaber/stævner. 

9. Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger samt inddrivelse af 

kontingent. Kassereren skal til enhver tid kunne oplyse 

medlemmerne om klubbens økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9  Klubbens bestyrelse (fortsat).  

10. 1 bestyrelsesmedlems opgave er at være webmaster, 

videreudvikle hjemmesiden til de behov klubben skulle have, 

vedligeholde klubbens medlemskartotek samt at administrere 

klubtrøjer.  

11. Sekretæren forestår korrespondance og sørger for i samråd med 

relevante bestyrelses-medlemmer for udsendelse af breve til andre 

klubber samt optage referat fra klubmøder, bestyrelsesmøder og 

ved generalforsamlingen, samt føre klubbens protokol. 

12. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der findes nødvendig for 

klubbens daglige drift. Bestyrelsen er bemyndiget til, at yde 

udvalgsmedlemmer kompensation i form af f.eks. banetimer, 

kontingentnedsættelse/fritagelse. Bestyrelsen vurderer hvor stor 

kompensationen skal være i forhold til opgavens omfang. 

§ 11  Klubbens opløsning. 

1. Klubben kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede på to af hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum går ind for 

klubbens opløsning. 

2. Opløses klubben, realiseres klubbens værdier, og det derved 

indkomne beløb tilgår ungdomsbowlingen i Vejle, alternativt til 

ungdomsarbejdet under DIF. 

 

Klublove godkendt på stiftende generalforsamling den 24. september 1991.  

 

 

Sidst rettet på generalforsamlingen den 10. september 2018. 

 

 

 

 



 

Bestemmelser for bowlingklubben. 

1 . Træning. 

Alle aktive medlemmer tildeles en times træning pr. uge, på den af 

klubben fastsatte aften og tidspunkt. Træningen foretages i en 

klubtrøje fra ENGHAVEN. Ingen klubtrøje, er lig med bøde på 20 kr. 

Ikke aktive medlemmer betaler 40 kr. pr. time for træningen. 

2. Afvigelser til kontingent. 

Følgende medlemmer skal kun betale kr. 125,00 pr. måned: 

1) Lærlinge / elever under uddannelse, sålænge de modtager SU. 

2) Ungsenior 

3. Kontingent fri. 

Såfremt bowlingcenteret skulle lukke i en periode (f.eks. sommerferien) 

skal der ikke betales kontingent. 

4. Klubtrøje. 

Når et nyt medlem har betalt indmeldelsesgebyr, udleveres en klubtrøje. 

Nye klubtrøjer kan købes på træningsaftener. 

5. Klubmøde. 

Der afholdes klubmøde den 1. træningsdag i hver måned. 

6. Klubinfo. 

Bestyrelsen vil løbende informere medlemmer om stævner, turneringer og 

andet stof som har relevans til bowlingsporten. 

7. Tilskud til ungdom. 

Der ydes tilskud til startgebyret for ungdomsspillere der deltager i Dansk 

Bowling Forbunds holdturneringer. Tilskuddets størrelse fastsættes af 

bestyrelsen. 

8. Udeblivelse. 

Ved udeblivelse fra kamp uden forudgående afbud, skal pågældende 

spiller betale kr. 300,00 

 

 

Bestyrelsen. 

 

Formand  Henning Nielsen 
 Munkevej 6, Skærup 
 7080 Børkop 
 Mobil: 30 27 03 67 
                formand@enghaven-bowling.dk 
 
Kasserer                    Kasper Laursen 
 Kalkbrænderivej 10, 2. th. 
 7100 Vejle 
 Mobil: 30 26 75 83 
                                  kasserer@enghaven-bowling.dk 
 
Seniorleder            Jonna Else Nielsen  
 Munkevej 6, Skærup 
 7080 Børkop 
 Mobil: 25 52 16 02                                  
 seniorleder@enghaven-bowling.dk 
 
EDB og web.             Thomas Rönnpage-Osvang 
                                  Opalvej 5 
                                  6000 Kolding 
                                  Mobil 40 17 28 32 
                                  info@enghaven-bowling.dk 
 
Sekretær             Kirsten Jensen 
 Røjle Skovvej 12 
 5500 Middelfart  
 tlf.: 28 94 45 36 
 sekretaer@enghaven-bowling.dk   
 
Suppleanter          1. Hertha Rasmussen 

        2. Finn Andersen 
 


