Vedtægter for
Dansk Backgammon Forbund
§1. NAVN
1. Forbundets navn er Dansk Backgammon Forbund (DBgF).
§2. FORMÅL
1. Forbundets formål er at fremme interessen for og viden om backgammon,
herunder at organisere og administrere backgammonturneringer, foranstalte
undervisning og foredrag, knytte forbindelse til udenlandske
backgammonorganisationer, støtte initiativer til oprettelse af lokale
backgammonklubber og -foreninger, koordinere backgammonaktiviteter,
samt i øvrigt tilvejebringe medlemmerne muligheder for at udøve og
dygtiggøre sig i spillet.
2. Forbundet fungerer som den lovgivende og højeste myndighed for udøvelse
af backgammon i Danmark.
3. Forbundet repræsenterer medlemmerne over for internationale
backgammonorganisationer, samt eventuelle nationale sportslige
organisationer.
§3. NATIONAL OG INTERNATIONAL TILKNYTNING
1. Forbundet kan være medlem af nationale og internationale organisationer,
som er i overensstemmelse med forbundets formål, og som bestyrelsen i
øvrigt finder det hensigtsmæssigt at være medlem af.
2. Eventuelle ind- og udmeldelser af nationale og internationale organisationer
skal forelægges på det førstkommende landsråd til endelig godkendelse.
§4. MEDLEMSKAB
1. Som medlemmer i DBgF kan optages enkeltmedlemmer,
backgammonklubber og foreninger i og uden for Danmarks grænser.
2. Ansøgning om optagelse som medlem skal ske til forbundet eller en af de
registrerede klubber.
3. Ved ansøgning om optagelse som klub eller forening skal ansøgningen
bilægges vedtægter, oplysning om evt. bestyrelse og medlemsliste, ligesom
bestyrelsen kan indkalde evt. andet materiale, som den måtte finde
nødvendigt
4. Optagelse af en klub eller forening kan kun ske, såfremt den pågældende
klubs/forenings vedtægter klart foreskriver et krav om at
klubbens/foreningens bestyrelse er medlemmer af DBgF, og såfremt
vedtægterne i øvrigt er i overensstemmelse med DBgFs regler og
vedtægter.
5. Æresmedlemmer kan i ganske særlige tilfælde udnævnes af bestyrelsen.
Dette kræver bestyrelsens enstemmige beslutning.
§5. RETTIGHEDER & FORPLIGTELSER

Alle godkendte og optagne klubber/foreninger er berettigede til at stille hold til
DBgFs Holdturnering.
Backgammonklubber og -foreninger under DBgF samt medlemmerne i disse og
enkeltmedlemmer under DBgF er forpligtet til:
a. At overholde DBgFs love og reglementer.
b. Ved turneringer og andre arrangementer at meddele på deres programmer
og andre officielle dokumenter, at de er underlagt DBgF.
c. At holde sig fra at deltage i eller medvirke ved backgammonturneringer og arrangementer, mod hvilke DBgFs bestyrelse har nedlagt forbud mod
deltagelse.
d. At give DBgFs bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af DBgFs
Turnerings- og Ordens- og Amatørudvalg adgang til at overvære
arrangementer, som backgammonklubber og -foreninger under DBgF samt
medlemmerne i disse måtte være arrangør af.
e. At indsende alle ændringer i den pågældende klubs/forenings love til
godkendelse. Såfremt ændringer måtte være vedtaget uden DBgFs
forudgående godkendelse kan bestyrelsen stille krav om ændringer for
klubbens/forenings forbliven som medlem af forbundet.
f. På forlangende at stille generalforsamlingsreferat, godkendt regnskab og
medlemsliste til rådighed for DBgFs bestyrelse.
§6. UDMELDELSE OG EKSKLUSION
1. Bestyrelsen kan, i tilfælde af en klubs/forenings eller et enkeltmedlems
usportslige optræden eller skadelige virksomhed over for spillet eller
forbundet, træffe beslutning om eksklusion.
2. Til eksklusion kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer
herfor.
3. Et ekskluderet medlem kan ikke deltage i turneringer og andre
arrangementer under DBgF og/eller andre organisationer, som DBgF er
tilknyttet.
4. En ekskluderet klub/forening kan ikke stå som arrangør eller medarrangør
af backgammontumeringer og andre backgammonarrangementer i
Danmark.
5. Der skal uopholdeligt gives den ekskluderede meddelelse om eksklusionen.
Vedkommende er berettiget til at få eksklusionen forelagt for det
førstkommende landsråd, hvor eksklusionen, for at kunne opretholdes, skal
godkendes.
6. Den ekskluderede har ret til at tale sin sag under behandlingen af
spørgsmålet på landsrådet, men vedkommende har ingen stemmeret, og
indbringelsen for landsrådet har ingen opsættende virkning.
§7. LANDSRÅD
1. Landsrådet er DBgFs højeste myndighed.
2. Adgang til landsrådet og stemmeret på dette har alle licensbærende
medlemmer af DBgF.
3. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at møde op til landsrådet, kan
vedkommende ved fuldmagt overgive sin stemme til et andet medlem.
4. Hvert medlem har 1 stemme.

5. Det ordinære landsråd afholdes hvert år indenfor perioden uge 9-19 inkl.
6. Ekstraordinært landsråd skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
finder det nødvendigt, eller når foreninger/klubber repræsenterende mindst
20% af forbundets medlemmer ønsker det. Begæringen skal ske skriftligt til
bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Det ekstraordinære landsråd skal
afholdes senest 3 måneder efter begæringens modtagelse.
7. Indkaldelse til landsråd skal ske ved bekendtgørelse, enten i forbundets
medlemsblad eller i en af forbundet udsendt meddelelse, med mindst 7
ugers varsel.
8. På det ordinære landsråd er følgende dagsordenspunkter obligatoriske:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Beretning fra udvalg.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget.
6. Behandling af eventuelle forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af to revisorer.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt

ad. 6.
Forslag - herunder forslag til vedtægtsændringer - der ønskes behandlet på
landsrådet skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før
landsrådets afholdelse.
ad 7., 8. og 9.
Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.
ad 8.
Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsen efter tur.
9. Landsrådet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal.
10. Afstemning sker skriftligt, hvis enten dirigenten ønsker det, eller hvis mindst
3 stemmeberettigede deltagere kræver det.
11. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte
forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
12. Dagsordenen, budgetforslag, evt. forslag og regnskab, udsendes til
medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.
13. Kun stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme på landsrådet.
14. Beslutninger på landsrådet tages ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §10 og
13
§8. BESTYRELSEN
1. Forbundets arbejde ledes af bestyrelsen.

2. Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede forvaltning af forbundets
virksomhed. Således kan bestyrelsen nedsætte særlige udvalg og
fastlægger således hvilke arbejdsopgaver, der henlægges under disse
særlige udvalg og godkender evt. handlingsplaner og budgetter fra
udvalgene.
3. Bestyrelsen vedtager de nødvendige og/eller hensigtsmæssige reglementer
og bestemmelser.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan antage lønnet
hjælp.
5. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden
vælges særskilt på landsrådet for en toårig periode. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på landsrådet for en toårig
periode.
6. Såfremt formanden afgår midt i en valgperiode konstituerer bestyrelsen af
sin midte en ny formand frem til førstkommende landsråd og suppleanten til
bestyrelsen indtræder i det pågældende bestyrelsesmedlems sted i den
samme periode.
7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode,
erstattes vedkommende af en suppleant indtil førstkommende ordinære
landsråd, hvor en fast erstatning vælges, dog kun for den valgperiode, som
det udtrådte medlem afgiver. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af
bestyrelsen i forbindelse med det ordinære landsråd vælges en fast
erstatning, dog kun for den valgperiode, som det udtrådte medlem afgiver.
8. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide og der ikke er suppleanter,
eller såfremt det ved landsrådet ikke lod sig gøre at besætte alle poster i
bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere pladserne i valgperioden.
Bestyrelsesmedlemmer, der træder ind i bestyrelsen på denne måde, er
altid på valg ved næstkommende ordinære landsråd.
9. På det første bestyrelsesmøde, som skal afholdes senest 3 uger efter
landsrådet, konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og
kasserer.
10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til
stede, heriblandt formanden eller næstformanden. I tilfælde af
stemmelighed er formandens (og i hans fravær næstformandens) stemme
afgørende. Beslutninger i en bestyrelse, som ikke er fuldtallig, kan kun
træffes med mindst 3 stemmer for beslutningen.
11. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
§9. UDVALG
1. Bestyrelsen nedsætter et antal udvalg, som den finder nødvendigt.
2. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med udvalgene retningslinjer for de
enkelte udvalg, herunder eventuelle budgetter og kompetencer.
3. Følgende udvalg skal så vidt muligt altid findes:
a. Ordens- og amatørudvalg (O&A)
b. Turneringsudvalg (TU)
c. Redaktionsudvalg
d. Breddepuljeudvalg
4. Udvalgene refererer til bestyrelsen og arbejder under dennes ansvar.

§10. VEDTÆGTSÆNDRINGER
1. Til ændring af forbundets vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige
stemmer.
2. Såfremt et forslag om vedtægtsændring har tilslutning på mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmer, men dette ikke samtidig indfrier kravet i stk. 1,
kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til et nyt landsråd, hvor det
samme forslag om vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer.
§11. KONTINGENT
1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af samt de nærmere regler for opkrævning
af medlemskontingent.
§12. REGNSKAB OG REVISION
1. Forbundets regnskabs- og virkeår løber fra den 1. august til den 31. juli.
2. Regnskabet skal før fremlæggelsen på landsrådet være gennemgået og
godkendt af de af landsrådet valgte revisorer.
3. Revisorer og revisorsuppleant vælges på landsrådet for et år ad gangen.
§13. OPLØSNING
1. Til forbundets opløsning kræves et flertal på mindst 4/5 af samtlige
stemmer.
2. Såfremt opløsning besluttes af mindst 4/5 af de tilstedeværende stemmer,
men dette ikke samtidig indfrier kravet i stk. 1, kan bestyrelsen - senest 30
dage efter - indkalde til et nyt landsråd, hvor opløsning kan vedtages med
4/5 af de tilstedeværende stemmer.
3. I tilfælde af DBgFs opløsning tilfalder eventuelle midler Danmarks
Tankesports Forbund.
§14. TEGNING OG HÆFTELSE
1. Forbundet forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det
ene skal være formanden eller næstformanden.
2. Forbundet hæfter kun for sine forpligtelser med den forbundet til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler hverken forbundets medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

