
VEDTÆGTER FOR EJBY DARTFORENING, Ejby

§ 1.: Navn og hjemsted:
1. Foreningens navn er: Ejby Dartforening
2. Foreningen har hjemsted i Middelfart kommune

§ 2.: Foreningens formål:
1. At fremme elektrondart sporten
2. Socialt samvær

§ 3.: Medlemskab:
1. Som medlem optages enhver over 18 år, som har lyst og vilje til at arbejde for 

foreningens formål. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for aldersgrænsen.
2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til

et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingent er betalt for 
det første år.

3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra
udgangen  af et år

4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves forud for hvert regnskabsår.

5. Foreningens medlemmer forpligter sig til enhver tid at overholde foreningens
vedtægter og forskrifter. I modsat fald vil forholdet medføre advarsel, karantæne
eller ved grov tilsidesættelse eller ved gentagelsestilfælde eksklusion.

§ 4.: Generalforsamling:
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal

og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved opslag
i foreningslokalet.

3. Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen
forinden har betalt forfalden kontingent. Stemmeberettiget er alle medlemmer med
mindst 1 års medlemskab (der ses bort fra 1 års medlemskab det første år efter 
foreningens start). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter.
a) Valg af stemmetællere
b) Valg af dirigent
c) Bestyrelsens beretning
d) Regnskabsfremlæggelse
e) Behandling af indkomne forslag
f) Fastsættelse af kontingent
g) Valg af formand (Lige år)
h) Valg af næstformand (Ulige år)
i) Valg af kasserer (Ulige år)
j) *Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1suppleant ( Lige år)
k) *Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1suppleant (Ulige år)
l) Eventuelt

*Se under vedtægtsændringer Tillæg til § 4.: Generalforsamling



5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer,
der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for 
afholdelse af ordinær generalforsamling.

6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen.

7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Afstemning foregår 
ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted hvis blot et medlem 
ytrer ønske herom. Ved personvalg hvor der foreslås flere end det antal der skal 
vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes reglen om 
simpelt flertal.

§ 5.: Ekstraordinær generalforsamling:
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finde det

nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig begrundet anmodning herom overfor formanden. I sådanne tilfælde
skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kundskab.

2. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 2 uger

§ 6.: Foreningens daglige ledelse:
1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, 

næstformanden og kassereren består af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
vælges for en 2-årig periode.

2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
og generalforsamlingens beslutninger.

3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes bestyrelsesmøde.
4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte

underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede områder.
5. Formanden - og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens

møder.
6. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når

formanden skønner dette er nødvendigt eller mindst et bestyrelsesmedlem
fremsætter ønske herom over for formanden/næstformanden.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst 3 medlemmer er tilstede.
8. Bestyrelsen kan ved flertal, træffe beslutninger om eksklusion af medlemmer.
9. Et bestyrelsesmedlem kan nedlægge veto mod beslutninger i bestyrelsen. I 

sådanne tilfælde bliver beslutningen udlagt til afstemning på en ekstraordinær
generalforsamling.

§ 7.: Økonomi og regnskab:
1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.
3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens

medlemsregister.

§ 8.: Tegningsregler og hæftelse:
1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelse-



medlem i foreningen. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.

2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtigelser, der påhviler foreningen.

3. Der kan hæves på foreningens konti alene  med kassererens underskrift.

§ 9.: Vedtægstændringer:
1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de

er vedtaget på.

§ 10.: Foreningens opløsning:
1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden

følgende generalforsamlinger, hvoraf de ene skal være en ordinær.
2. Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Dansk Dart Union, efter den

opløsende generalforsamlings nøjere regler.

§ 11.: uforudset:
1. Indtræffer der tilfælde, som ikke er forudset i disse vedtægter, er det foreningens

bestyrelse berettiget til at træffe bestemmelse herom.

Således vedtaget d. 17. Januar 2004

Tillæg til § 3.: Medlemskab:

Man betaler kontingent hvert år i Maj+Juni. Hvis man ikke har betalt kontingent 
senest d. 30. Juni, anses man for udmeldt. Det vil sige at når man betaler efter d. 30. 
juni er man nyt medlem.

Melder man sig ind f. eks. Midt i oktober måned, kan man først deltage i et af 
klubbens arrangementer i april måned.

For at have en barvagt skal man have være medlem i mindst 3 måneder.

Vedr. mindstealderen, vil det til enhver tid være det af vores dart udbyder fastsat.

         Vedtaget på generalforsamling d. 4. Marts 2017



Tillæg til § 4.: Generalforsamling:

Det blev vedtaget, at der vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant hvert år.

Vedtaget på generalforsamling d. 14. Februar 2015

Tillæg til § 3.: Medlemsskab:

6. Karantæne.
I tilfælde af utidig opførsel ved stævner og kampe, i og uden for klubben, tildeler 
bestyrelsen karantæne. Der vil i milde tilfælde blive tildelt 3 måneders karantæne. 
I grovere tilfælde vil bestyrelsen afgøre længden af karantænen. Utidig opførsel 
defineres som dårlig sportsånd. Dart er et fairplay spil, hvor vi siger tak for 
kampen efter spil uanset om vi vinder eller taber. Hidsige udbrud og deciderede 
sure miner under og efter kampen tolereres ikke.
Ovenstående begrundes i at vi skal hygge os, ikke skabe dårlig stemning.

Vedtaget på generalforsamling d. 15. Februar 2014
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