ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE
§ 1.
Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU).
Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er
underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2.
Som medlem af ØBTU kan optages klubber beliggende på Sjælland, Lolland-Falster og omliggende
øer med bordtennis på programmet.
Anmodning om optagelse i unionen skal ske skriftligt, underskrevet af klubbens formand og bilagt et
eksemplar af klubbens love.
ØBTU's bestyrelse afgør herefter, om klubben kan optages og meddeler den pågældende klub
resultatet.
Dersom optagelse finder sted, skal kontingent indbetales til unionens forretningsfører inden 14 dage,
og først da er klubben medlem af unionen.

§ 3.
Unionens formål er at virke for bordtennissportens fremme igennem at:
*

afholde trænings- og dommerkurser,

*

arrangere såvel hold- som individuelle turneringer,

*

arrangere holdkampe mod andre lokalunioner og forbund,

*

repræsentere unionens klubber overfor DBTU og de øvrige lokalunioner,

*

formidle samarbejdet mellem unionens klubber,

*

arbejde for oprettelse af flere klubber,

*

støtte klubberne med at opnå så optimale forhold som muligt,

*

udarbejde tidssvarende tiltag for at fremme bordtennissporten.

§ 4.
Klubberne betaler et årligt klubkontingent til ØBTU. Størrelsen fastsættes af repræsentantskabet. I
dette klubkontingent kan der indgå kontingent til DBTU.
Ligeledes betaler klubberne et medlemskontingent (beregnet iflg. seneste DIF-medlemsregistrering),
hvis størrelse ligeledes fastsættes af repræsentantskabet.

Klubkontingentet er gældende for den kommende sæson og skal være indbetalt senest den 1.
september.
Har en klub en gæld til ØBTU, som er mere end 3 måneder gammel, kan klubben udelukkes fra
deltagelse i unionens arrangementer indtil gælden er betalt, eller klubben kan ekskluderes af ØBTU.
Unionens bestyrelse træffer den endelige beslutning herom.
Ved en eksklusion kan klubben senere blive optaget igen, når den gamle gæld er betalt, og indmeldelse
i øvrigt er godkendt af unionens bestyrelse (jvf. § 2).

§ 5.
Udmeldelse af ØBTU skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til sekretariatet til en 31. maj.

§ 6.
Klubberne og disses spillere er forpligtet til:
*
*
*

at overholde unionens love og reglementer samt de bestemmelser og retningslinier,
bestyrelsen til enhver tid måtte finde nødvendige,
at til enhver tid at holde unionen underrettet om, hvem der er klubbens formand og kasserer,
at være underkastet DBTU's ordens- og amatørreglement.

§ 7.
Såfremt en klub eller dens medlemmer udviser usømmelig adfærd eller nægter at efterkomme givne
anordninger, kan bestyrelsen overfor den pågældende klub, evt. dens medlem(mer) træffe sådanne
foranstaltninger, som den måtte anse for hensigtsmæssige.

UNIONENS ORGANER
§ 8.
Unionens anliggender varetages af:
*

Repræsentantskabet

*

Bestyrelsen

*

Udvalgene
*
Spilleudvalget
*
Turneringsudvalget

REPRÆSENTANTSKABET
§ 9.
Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed.
Det består af bestyrelsen samt to repræsentanter fra hver klub. Klubberne skal skriftligt anmelde
navnene på sine repræsentanter til repræsentantskabsmøderne.
Såfremt en klub kun stiller med een repræsentant, kan denne disponere over begge klubbens stemmer.
En person kan kun repræsentere én klub på repræsentantskabsmødet.
Klubber, der har gæld til unionen, har ingen stemmeret på repræsentantskabsmøderne.

§ 10.
Det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i maj måned. Bestyrelsen indkalder til mødet
med mindst en måneds varsel.

§ 11.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde er følgende:
1. Valg af dirigent, to referenter samt kontrol af fuldmagter.
2. Beretninger fra bestyrelsen og udvalgene.
3. Det reviderede regnskab, status samt budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges til
godkendelse, herunder fastsættelse af klubkontingent til ØBTU samt medlemskontingent for den
kommende sæson.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af medlemmer til de i § 8 nævnte udvalg.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være unionens sekretariat i hænde
senest 21 dage før mødet og udsendt til klubberne senest 14 dage før mødet.

§ 12.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til mødedeltagelsen, og simpelt flertal er
afgørende.
Ændringer af unionens love kræver dog, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives til fordel
for lovændringen.

Valgbar til ØBTU's bestyrelse og udvalg er enhver, der er fyldt 18 år, og som er medlem af en klub
tilsluttet ØBTU.
Valgbarhed er ikke betinget af tilstedeværelse, såfremt skriftligt tilsagn foreligger.
Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, dersom een af
repræsentanterne eller bestyrelsen ønsker det.

§ 13.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, dersom der til bestyrelsen
indsendes skriftligt motiveret anmodning herom, underskrevet af 1/3 af unionens klubber.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden.

BESTYRELSEN
§ 14.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen.
Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i de lige årstal, mens 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges i de ulige årstal.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af unionen og afgør de sager, som ikke som følge af deres
ekstraordinære beskaffenhed bør forelægges repræsentantskabet.
Simpelt flertal er afgørende. Ved stemmelighed bortfalder det fremsatte forslag.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt.
Bestyrelsen er ansvarlig for unionens økonomi.
Bestyrelsen er forpligtet til at gennemføre enhver beslutning, truffet af repræsentantskabet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udpeger en person til DBTU´s breddeudvalg til at varetage unionens interesser overfor
DBTU.
Udtræder et medlem indenfor valgperioden, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv.

UDVALGENE
§ 15.
Hvert af ØBTU's udvalg består af mindst tre medlemmer, valgt af repræsentantskabet for to år ad
gangen.
Turneringsudvalg vælges i de lige årstal, mens spilleudvalg vælges i de ulige årstal.
Udtræder et medlem indenfor valgperioden, har udvalgene ret til at supplere sig selv med et af
bestyrelsen godkendt nyt medlem.
Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, ligesom de konstituerer sig selv.
Udvalgene udøver deres virksomhed under ansvar overfor bestyrelsen. De er pligtige til ved en ny
sæsons start at udarbejde en arbejds- og prioriteringsplan til godkendelse i bestyrelsen. Denne plan
danner grundlaget for udvalgenes virke i den pågældende sæson.
Ligeledes er udvalgene pligtige til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af ekstraordinær
karakter, og de er forpligtet til at efterkomme alle påbud og retningslinier, som måtte blive givet dem
af bestyrelsen vedrørende deres virksomhed.
Udvalgene udfærdiger et referat fra deres møder.
På det årlige repræsentantskabsmøde aflægges skriftlig udvalgsberetning.

REGNSKAB OG REVISION
§ 16.
Regnskabsåret løber fra den 1. april til den 31. marts.
Forretningsføreren skal senest den 30. april have afsluttet regnskabet for det forløbne år og skal senest
denne dato overgive det med alle tilhørende bøger og bilag til de på repræsentantskabsmødet valgte
revisorer til kritisk revision, således at det reviderede regnskab kan udsendes til klubberne senest 14
dage før repræsentantskabsmødet.
Er en revisor ude af stand til at træde i funktion, indtræder suppleanten i dennes sted.

OPLØSNING
§ 17.
ØBTU kan ikke opløses, såfremt 1/3 af unionens klubber modsætter sig dette. I tilfælde af opløsning
tilfalder unionens midler DBTU.
Vedtaget på ekstraordinært (stiftende) repræsentantskabsmøde den 19. maj 1992, og ændret på
repræsentantskabsmøderne i 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009 og 2012.

Ændringer, vedtaget siden afslutningen på forrige sæson, er fremhævet i de grå felter.

