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1.1
1.2
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Navn og hjemsted.

Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU).
Unionens hjemsted er formandens adresse.
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Formål.
Det er Fyns Bowling Unions formål:

2.1

At fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt.

2.2

At samle fynske bowlingklubber under FBwU, for gennem bestemmelser og love,
at styrke sporten.

2.3

At foranledige afholdelse af de under Unionen hørende stævner, turneringer og
mesterskaber.
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§3

Organisation og tilhørsforhold.

3.1

FBwU er en organisation bestående af klubber der er medlem af Unionen.

3.2

FBwU omfatter klubber på Fyn og omliggende øer.

3.3

En hver henvendelse til FBwU’s ledelse, skal ske gennem en klub.
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§4

Klubberne.

4.1

FBwU optager klubber og selvstændige bowlingafdelinger i Idrætsforeninger.

4.2

Enhver klub/bowlingafdeling, der ønsker at tilslutte sig Unionen, skal skriftligt
fremsende ansøgning herom.

4.3

Unionens bestyrelse behandler ansøgningen.
Resultatet af behandlingen meddeles klubben senest 4 uger efter modtagelsen
af ansøgningen.

4.4

Klubbers udmeldelse af Unionen skal ske med mindst 2 måneders varsel.

4.5

Klubber der melder sig ud, eller som bliver slettet af Unionen, fortaber såvel
medlems – som økonomiske rettigheder.
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§5

Regnskab.

5.1

Unionens regnskabsår er kalenderåret.

5.2

Regnskabet skal være afsluttet og sendt til revision senest 1 februar.
Revisionen skal være afsluttet senest 15 februar.

5.3

Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil 1.000 kr.
Unionens øvrige kontante midler indsættes i en anderkendt bank eller
sparekasse, hvor beløbet kun kan hæves af kassereren.
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§6

Fyns Bowling Unions ledelse.

6.1

Fyns Bowling Unions opgaver varetages af:
a.

Generalforsamlingen

b.

Unionsbestyrelsen.

FBwU Love og Bestemmelser
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§7

Generalforsamlingen.

7.1

Generalforsamlingen er Unionens øverste myndighed.

7.2

Generalforsamlingen består af unionsbestyrelsen samt op til 3 repræsentanter
fra hver klub, tilsluttet Unionen.

7.3

Generalforsamlingens opgaver er bl.a.:
-

At fastsætte love og bestemmelser for Unionen.

-

At vælge Unionens ledelse.

-

At afstikke retningslinjer for bowlingens fremtid på Fyn.
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Ordinær generalforsamling.

8.1.1 Unionsbestyrelsen indkalder en gang om året i februar eller marts, klubberne til
ordinært møde, med 14 dages varsel.
8.1.2 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt de forslag, der skal behandles på
mødet.
8.2

Forslag der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af Unionens bestyrelse og
klubber, der er tilsluttet FBwU.
Forslag fra klubberne adresseres til Unionens formand og fremsendes gennem
formanden i klubben. Forslag fra klubber, skal være formanden i hænde senest 1
uge før generalforsamlingen.

8.3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal indeholde følgende punkter.
1.

Mandaternes/gæsternes prøvelse.

2.

Valg af dirigent.

3.

Forhandlingsprotokol.

4.

Beretning fra Unions formanden.

5.

Regnskab.

6.

Forslag.

7.

Valg af bestyrelse:

8.

a.

Formand i lige år.

b.

Kasserer/sekretær ulige år.

c.

1 medlem ulige år.

d.

1 revisor i lige år

e.

1 revisor i ulige år.

Eventuelt.
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§8

Ordinær generalforsamling (fortsat).

8.4

Mandaternes prøvelse ledes af formanden.

8.5

Klubrepræsentanterne vælger en dirigent til at lede mødet.
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåde.
Afstemning skal dog være skriftligt, såfremt 3 klubrepræsentanter forlanger
dette.

8.6

For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal der være fremmøde af
mindst 50 % af Unionens klubber.

8.7.1 Til ændring af Unionens love kræves, at der ved generalforsamlingen er mindst
2/3 del af de afgivne stemmer, stemmer for ændringen.
8.7.2 Afgørelsen af valg til Unionsbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, af
de godkendte mandater.
8.7.3 Andre afgørelser ved generalforsamlingen, træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
8.8

Foruden klubrepræsentanterne, har følgende adgang til at overvære
generalforsamlingen, møde med forhandlingsret:
A

Revisorer.
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§9

Ekstraordinær generalforsamling.

9.1

Klubrepræsentanterne indkaldes til ekstraordinært møde, når Unionsbestyrelsen
finder det påkrævet, eller når 5 klubber skriftligt overfor Unionsbestyrelsen
fremsætter begæring herom med motiveret emne.

9.2

Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages
varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse.

9.3

Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelse
af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter:
a.

Mandaternes prøvelse.

b.

Valg af dirigent.

c.

Forslag.

d.

Eventuelt.

9.4

Kun de forslag der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet.

9.5

Den øvrige forretningsorden for ekstraordinær generalforsamling, er som for det
ordinære møde.

9.6

Hvis de godkendte mandater ved en ekstraordinær generalforsamling ikke udgør
50 % af Unionens klubber, indkalder Union bestyrelsen til et nyt ekstraordinært
møde, med 14 dages varsel.
Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater.
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§ 10 Unionsbestyrelsen.
12.1 Unionsbestyrelsen er ansvarlig for, at de af generalforsamlingens retningslinjer
følges.
10.2 Unionsbestyrelsen består af:
Formand
Kasserer/sekretær.
1 medlem.
10.3 Bestyrelsens opgaver er bl.a.
a.

At påse at Unionens love og bestemmelser overholdes.

b.

At afholde/arrangere indtægtsgivende aktiviteter.

c.

At behandle sager af betydning for bowlingsporten på Fyn.

10.4 Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden.
10.5 Det påhviler bestyrelsen at der bliver fort forhandlingsprotokol fra samtlige
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Endvidere at der udsendes referat af
generalforsamlingen til klubberne.
10.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved
stemmelighed er formanden eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
10.7 For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2 medlemmer er til
stede.
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§ 11 Unionens opløsning.
11.1 Fyns Bowling Union kan ku opløses, når 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum har vedtaget dette med
2/3 del majoritet.
11.2 Hvad Unionen i tilfælde af en opløsning måtte eje, skal realiseres og det heraf
beløb, med hvad der måtte forefindes i kontanter, skal stilles til rådighed for en
dertil oprettet støttefond, med formålet at yde økonomisk støtte til aktiviteter
for de klub/medlemmer, der var medlem under FBwU’s opløsning. Hvis en sådan
forening ikke findes, stilles beløbet til rådighed for Dansk Bowling Forbund.
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§ 12 Ordensbestemmelser.
12.1 Klubber som ikke overholder FBwU’s love og bestemmelser efterretteligt, eller
som på anden måde skader eller modarbejder FBwU, kan ekskluderes.
12.2 Eksklusion eller karantæne af klubber/medlem kan kun foretages af FBwU.

14

[Skriv her]

28 – 02 - 2016

FBwU Love og Bestemmelser

Fyns Bowling Unions Ungdomsfond Fundats.
§ 1.

Fondens navn er Fyns Bowling Unions Ungdomsfond.
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fynske ungdomsspillere,
ungdomsarrangementer eller ungdomsarbejde på Fyn, der har til formål at
udvikle ungdoms bowlere.
Fondens adresse er Fyns Bowling Unions.
Fonden er en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan anvendes til
dækning af nogen af Fyns Bowling Unions forpligtigelser.

§ 2.

Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag eller ved overskud fra
forskellige arrangementer, specielt arrangeret med dette formål for øje.

§ 3.

Fondens bestyrelse består af:
Formand:

Formanden for Fyns Bowling Union.

Medlem:

Formanden for Odense Bowling Alliance.

Sekretær:

Udpeget af den øvrige bestyrelse i forening.

Øverste myndighed er de 2 interessenters generalforsamlinger, som skal
godkende alle ændringer af fundatsen, der måtte komme fra bestyrelsen.
Udgifter i forbindelse med fondens virke, afholdes af fonden.
§ 4.

Bortset fra dækning af fondens udgifter, kan bidragene kun anvendes efter
fundatsens forskrifter eller de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer.
Ansøgninger til fonden stiles til fondens bestyrelsesformand, der foranlediger en
indkaldelse efter at have indhentet de nødvendige oplysninger. Bestyrelsen tager
stilling til ansøgningens rimelighed.
Opfyldes de af bestyrelsen stillede betingelser til ydelsen ikke, kan denne kræves
tilbagekaldt.

15

[Skriv her]

§ 5.

28 – 02 - 2016

FBwU Love og Bestemmelser

Der afholdes et fast årligt møde i februar måned, hvor Fyns Bowling Unions
kassererdeltager. Her gøres status over de ydelser, der er gjort i året.
Man planlægger rammen for ydelser for det kommende år.

§ 6.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Fondens sekretær fører protokol over bestyrelsens beslutninger, møder samt
varetager fondens korrespondance. Sekretæren indkalder til møder, efter
formandens anvisninger.
Fondens kasserer er Fyns Bowling Unions kasserer. Kassereren fører regnskab for
fonden og skal til enhver tid holde fondens midler adskilt fra Unionens.
Fondens bestyrelse tager beslutninger om anbringelse af fondens midler, disse
anbringes på en sikker og givtig måde.
Fondens regnskab forelægges i revideret stand på de 2 interessenters
generalforsamlinger.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisorer er Fyns Bowling Unions.

Stiftet i Odense Bowlinghal
Odense den 29 september 1982.
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Propositioner for Fyns Bowling Unions ærestegn.
§ 1.

FBwU’s ærestegn er stiftet i år 2000. Ærestegnet er en nål med emalje.

§ 2.

FBwU’s ærestegn kan tildeles en person, der i en årrække har ydet en stor
indsats for fynsk bowling i en klub eller union.

§ 3.

Indstillingen, der skal være skriftlig, kan foretages af bowlere, klubber eller
unionsbestyrelse.

§ 4.

Ved indstillingen skal der gives oplysning om såvel navnet på personen
samt tilhørsforhold til klub.

§ 5.

Beslutning om tildeling af Fyns Bowling Unions ærestegn, træffes af
unionens bestyrelse, ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

§ 6.

Ærestegnet vil blive overrakt på FBwU’s generalforsamling eller anden
ønsket lejlighed.
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