Klubbens navn er Søvang
Sportsklub, hjemmehørende
i Søvang pr. Dragør.
Søvang Sportsklub er medlem af
Københavns Tennis Union (KTU),
Københavns Badminton-Kreds
(DBF), Dansk Idræts Forbund
(DIF) og The International Badminton
Federation (IBF).
Alle medlemmer er underkastet de
love og bestemmelser, som de nævnte
forbund måtte fastsætte.
§2 Klubbens formål er at arrangere
idrætsaktiviteter og konkurrencer, som man
finder egnede i Søvang.
§3 Medlemmer. Som sådanne
kan klubben optage alle.
Æresmedlemmer. Disse kan på
bestyrelsens forslag udnævnes ved en
generalforsamlingsbeslutning, dog kun
hvis 3/4 af de fremmødte stemmer
herfor og under forudsætning af, at
forslaget er opført på den pågældende
generalforsamlings dagsorden.
§4 Generalforsamlingen fastsætter
for et år ad gangen kontingentet for
såvel aktive som passive medlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
§5 Udmeldelse skal ske skriftligt
til kassereren.
§6 Generalforsamlingen er den
højeste myndighed i alle klubbens
anliggender, og den er beslutningsdygtig
uanset de fremmødtes antal, når den
er lovlig indvarslet (jfr.§7).
Den afgør ved simpel majoritet
de forslag, der i overensstemmelse
med dagsordenen forelægges den.
Dog kræves mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for vedtagelse af nye love
eller ændringer i de bestående.
Stemmeafgivning skal ske personligt.
Alle afstemninger foregår på den måde

dirigenten finder formålstjenligt. I
tilfælde af stemmelighed ved valg
til de forskellige tillidsposter finder
bundet omvalg sted.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen
er alene medlemmer der er fyldt 16 år.
Stemmeret forudsætter endvidere 3
måneders medlemskab samt at forfaldet
kontingent er betalt.
§7 Ordinær årlig generalforsamling
skal holdes i februar eller marts måned
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Oplæsning af forhandlingsprotokollen
og beretning forelægges.
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse (jfr §9).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
(jfr. §10).
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før dennes afholdelse. Generalforsamlingen
er lovlig indvarslet, når medlemmerne er
underrettet senest 14 dage før afholdelsen.
§8 Ekstraordinær generalforsamling
kan indvarsles så ofte, bestyrelsen
finder det fornødent, og skal uopholdeligt
indvarsles når mindst 25 af de
stemmeberettigede medlemmer (jfr. §6)
indgiver skriftlig anmodning herom til
bestyrelsen med angivelse af
forhandlingsemne.
En ekstraordinær generalforsamling
skal indvarsles med mindst 8 dages
varsel.
§9 Bestyrelsen består af formand,
næstformand, kasserer, sekretær, 4
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Formanden vælges direkte på
generalforsamlingen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen
konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsens medlemmer vælges for
to år ad gangen, således at formanden
med tre bestyrelsesmedlemmer
afgår i de ulige år – og kassereren

med 3 bestyrelsesmedlemmer i de
lige år.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer
over 18 år.
Klubben administreres efter de retningslinjer,
som bestyrelsen fastsætter.
I økonomiske anliggender er formanden
(eller i dennes fravær næstformanden)
samt kassereren berettiget til, i fællesskab
at underskrive på klubbens vegne.
§10 Klubbens regnskabsår er
kalenderåret. Dens regnskab for det
forløbne år – forsynet med revisorpåtegning –
skal fremlægges på generalforsamlingen.
På denne generalforsamling vælges
én revisor med suppleant – begge for
ét år ad gangen.
§11 Optages idrætsgrene, der
medfører ekstra omkostninger,
har bestyrelsen ret til at påligne de
medlemmer, der deltager i disse idrætsgrene,
et passende ekstrakontingent.
§12 Bestemmelse om klubbens
opløsning kan kun
foretages på en i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutningsdygtighed
kræves, at mindst halvdelen
af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af
de fremmødte stemmer herfor.
Opnås en sådan majoritet på en ikke
beslutningsdygtig generalforsamling,
indkaldes en ny generalforsamling,
hvor da beslutningen træffes med
ovennævnte stemmeflerhed uden
hensyn til de fremmødte stemmeberettigede
medlemmers antal.
I tilfælde af klubbens opløsning skal
klubbens midler anvendes til kulturelle
formål i Dragør kommune.
Vedtaget på generalforsamlingen den
20. februar 1996.
Love for

