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VEDTÆGTER
FOR
BADMINTONSPILLERFORENINGEN

NAVN, MEDLEMMER OG FORMÅL

§1
Foreningens navn er Badmintonspillerforeningen (BSPF).
Foreningen er beliggende i København og har adresse c/o Danske Elitesportsudøveres Forening,
Frederiksholms Kanal 4, 2., 1220 København K.
Foreningen er en forening for badmintonspillere og er medlem af Danske Elitesportsudøveres
Forening (DEF-sport).
Foreningen kan som medlemmer optage elitebadmintonspillere.
Ansøgning om optagelse som medlem skal stiles til foreningens bestyrelse. Det er en betingelse for
optagelse som medlem, at badmintonspilleren satser på en elitesportskarriere. Forhenværende
medlemmer af foreningen kan ligesom andre tidligere elitebadmintonspillere optages som passive
medlemmer.

§2
BSPF har til formål bredt at varetage, beskytte og udvikle badmintonspillernes sportslige såvel som
sociale og økonomiske interesser både under og efter badmintonspillernes aktive karriere.
BSPF kan til udvikling af sit formål være repræsenteret i tilsvarende udenlandske organisationer for
elitesportsudøvere.
BSPF skal desuden deltage aktivt i debatten i medierne om badmintonspilleres og sportsudøveres
vilkår i almindelighed.
BSPF har endvidere til formål at forhandle og indgå kollektive aftaler og overenskomster på vegne
af medlemmerne.

§3
Medlemskab tegnes af den individuelle badmintonspiller ved skriftlig indmeldelse eller ved
indbetaling af kontingent. Betaling af kontingent sker til DEF-sport, i overensstemmelse med DEFsports til enhver tid gældende vedtægter.
Ved indgåelse af medlemskab med BSPF opnås samtidig medlemskab af DEF-sport.
Udmeldelse kan for individuelle medlemmer ske med 1 måneds varsel til en 1. januar. Udmeldelse
kan dog ikke ske under faglig arbejdskonflikt eller konflikt, der omfatter de af BSPF eller DEFsport erhvervede rettigheder fra sine individuelle elitesportsudøvere medlemmer og/eller
spillerforeninger.

BESTYRELSEN
§4
BSPF’s ledelse varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen er identisk med den til enhver tid værende
bestyrelse i DEF-sport.
Formand og næstformand i DEF-sport udfylder samme rolle hos BSPF.
Den til enhver tid værende direktør i DEF-sport varetager ligeledes rollen som direktør i BSPF.
Bestyrelsesmøder i BSPF afholdes i regi af DEF-sport, i forbindelse med afholdelse af ordinære
DEF-sport bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved
fuldmagt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved 3/4 flertal.
Bestyrelsen forhandler og indgår på BSPF’s og på sine medlemmers vegne overenskomster og
andre kollektive aftaler med bindende virkning. Beslutninger, der efter bestyrelsens skøn i den
forbindelse kan forelægges medlemmerne eller dele af medlemmerne, kan efter bestyrelsens
bestemmelse træffes i form af en afstemning blandt medlemmerne efter regler fastsat af bestyrelsen.

§5
BSPF tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden og næstformanden i forening.
Bestyrelsen kan bemyndige sekretæren til at kunne tegne foreningen i alle anliggender vedrørende
den daglige drift.
Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for BSPF til eksterne poster. Bestyrelsen kan foranstalte
valg af repræsentanter til eksterne poster blandt foreningens medlemmer.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPLØSNING
§6
Beslutning om ændring i BSPF’s vedtægter kan træffes på et bestyrelsesmøde, såfremt 3/4 af alle
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, og såfremt 3/4 af de fremmødte
stemmer herfor. Vedtages ændringsforslaget med 3/4 af bestyrelsesmedlemmernes stemmer, men er
ikke mindst 3/4 bestyrelsesmedlemmer repræsenteret på bestyrelsesmødet skal bestyrelsen indkalde
til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der skal afholdes tidligst 1 uge og senest 2 uger efter det
første bestyrelsesmøde. På det således indkaldte 2. bestyrelsesmøde kan ændringsforslaget vedtages
med 3/4 af de stemmeberettigede stemmer, uafhængigt af hvor mange af bestyrelsesmedlemmerne,
der er til stede.
Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på et bestyrelsesmøde, såfremt mindst 4/5 af alle
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, og såfremt alle bestyrelsesmedlemmer
stemmer herfor. Såfremt opløsning af foreningen besluttes med alle de repræsenterede medlemmers
stemmer, men ikke mindst 4/5 af alle stemmeberettigede er repræsenteret, kan der på samme måde
som anført i stk. 1 indkaldes til et 2. bestyrelsesmøde, hvor opløsning af foreningen kan vedtages
med 4/5 af de bestyrelsens medlemmers stemmer, uanset hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der er
tilstede.
I forbindelse med beslutning om foreningens opløsning skal alle foreningens midler efter
bestyrelsens anvisning udloddes til alment velgørende formål.

REGNSKAB
§7
BSPF’s regnskabsår er 1. januar til 31. december. På hvert års første ordinære bestyrelsesmøde
forelægges et årsregnskab med tilhørende status for bestyrelsen til godkendelse.

Nærværende vedtægter er vedtaget på BSPFs stiftende møde, mandag den 28. januar 2019 i Kastrup
Magleby Badmintonklub, Gammel Kirkevej 92, 2770 Kastrup af Hans Kristian Vittinghus, Jan Ø.
Jørgensen, Anders Skaarup Rasmussen, Kim Astrup Sørensen, Sara Thygesen, Mads Pieler
Kolding, Line Kjærsfeldt, Christinna Pedersen, Mathias Christiansen, Rikke Søby, Mette Poulsen,
Niclas Nøhr og Maiken Fruergaard Sørensen.
Som en konsekvens af vedtagelse af vedtægterne blev det konstateret og besluttet, at bestyrelsen for
BSPF pt. er: Michael Sahl Hansen, Morten Andreasen, Nicolai Iversen, Mads Øland, Hans Kristian
Vittinghus (Næstformand) og Mark O. Madsen (Formand), samt at Mads Øland pt. er direktør.

