KKU`S LOVE
Navn og formål.
§1
Unionens navn er Københavns Kegle Union.
Unionens formål er at samle alle kegleklubber i København og nærmeste omegn
( jvf. bestemmelserne i D.Ke.F's love om områdebegrænsning, der omfatter: Storkøbenhavn
og Bornholm), for under fælles ledelse at fremme keglesporten.
Dette søges nået ved at arrangere turneringer, stævner og mesterskaber, for de under
unionen stående klubber.
§2
Unionens bestyrelse fastsætter de nærmere regler for turneringer og stævners afholdelse,
som skal afvikles efter de af D.Ke.F. og unionen fastsatte og gældende spilleregler.
De fastsatte spilleregler og eventuelle ændringer heri skal meddeles klubberne inden en
turnerings start.
§3
Unionens bestyrelse repræsenterer klubberne officielt udadtil.

Medlemmer.
§4
Som medlemmer af unionen kan optages klubber, der dyrker keglesport, og som er
hjemmehørende i Storkøbenhavn og på Bornholm, jvf. §1. Afgørende for klubbens
tilhørsforhold til unionen er, at mindst 50% af klubbens medlemmer har fast bopæl i
tilhørsområdet.
§5
Enhver klub, der ønsker at tilslutte sig unionen, skal skriftligt fremsende begæring herom til
unionens formand, ledsaget af klubbens love, medlemsfortegnelse over aktive og passive
medlemmer, bestyrelsens sammensætning. Begæringen om optagelse skal forelægges på
førstkommende bestyrelsesmøde, og skal, for at være gyldig, vedtages med simpel
stemmeflertal. Begæringen skal behandles senest en måned efter modtagelsen, og
bestyrelsens beslutning tilsendes ansøgeren umiddelbart herefter.
Såfremt bestyrelsen nægter en klub, der opfylder de formelle betingelser, optagelse i

unionen, kan pågældende klub forlange sagen forelagt og afgjort på førstkommende
repræsentantskabsmøde.
§6
De optagne klubber er pligtige til at overholde unionens love, øvrige vedtægter og
bestemmelser, og skal til unionens formand fremsende deres til enhver tid gældende love,
oplysning om formands skift m.m.
Kontingent.
§7
For optagelse i unionen betales et årligt kontingent pr. medlem til Københavns Kegle Union.
For nye medlemmer optaget efter 1. juli erlægges ½ kontingent til unionen. Kontingentets
størrelse fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde. Årskontingentet pr.
medlem betales forud, og forfalder 15. januar.
Såfremt kontingentet ikke er rettidigt indbetalt, og ikke efter påkrav er betalt senest den 1.
februar, kan klubben slettes af K.K.U. Sagen kan kun genoptages, når den har været
forelagt og vedtaget på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Regnskab.
§8
K.K.U.`s regnskabsår er kalenderåret. (1/1-31/12)
§9
Det reviderede regnskab samt status skal udsendes til klubberne i forbindelse med
indvarslingen til ordinært repræsentantskabsmøde.
§ 10
Unionens kasserer forestår unionens daglige økonomiske drift, og må føre såvel kassesom hovedbog. Ind- og udbetalinger sker gennem kassereren, der skal afslutte regnskabet
den 31. december og skal være revideret senest den 1. februar.

§ 11
Unionens kontante midler skal indsættes i bank, og kassererens kontante beholdning må
ikke overstige kr. 5000,00
Beløb indestående i bank kan kun hæves ved formandens og kassererens underskrifter.
Udbetalinger fra girokontoen kan kun foretages af kassereren.
§ 12
Det årlige repræsentationstillæg til bestyrelsen fastsættes på det årlige
repræsentantskabsmøde.

Unionens styrelse.
§ 13
Unionens anliggender varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, der alle
vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen.
I lige år afgår formand, spilleudvalgsformand.
I ulige år afgår kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.
Udover formand, spilleudvalgsformand, kasserer, sekretær samt redaktør, ungdomsog kursusformand besætter bestyrelsen selv de nødvendige tillidsposter, ligesom
bestyrelsen på førstkommende møde vælger en næstformand, samt et
revisionsfirma.
Spilleudvalget som udover formanden, består af to medlemmer, forestår ledelsen af de
sportslige arrangementer og udarbejder selv spilleregler, turneringsplan og stævneoversigt,
som skal godkendes af bestyrelsen og fastlægges inden hver sæsons start.
Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.
Kursusudvalgsformanden varetager alle opgaver vedrørende uddannelser og kurser i
unionsregi i samarbejde med unionens instruktører. Alle planer skal forelægges og
godkendes af bestyrelsen.
Formanden for ungdomsudvalget vælges hvert år på det ordinære
repræsentantskabsmøde. Desuden vælges hvert år minimum 3 udvalgsmedlemmer.
Afgående bestyrelsesmedlemmer fratræder deres hverv ved spillesæsonens afslutning.

§ 14
Bestyrelses- og udvalgsmøder indkaldes af formændene, der leder møderne. Hvor
afstemning finder sted inden for bestyrelsen eller udvalg er, i tilfælde af stemmelighed,
formandens stemme afgørende. Unionens formand har ret til at overvære udvalgsmøder.
§ 15
Stævner, ud over de af spilleudvalget fastlagte, må ikke finde sted uden bestyrelsens
godkendelse.

§ 16
Alle klager og uoverensstemmelser vedrørende de af spilleudvalget arrangerede kampe og
stævner m.v. skal skriftligt indsendes til unionens formand, som har pligt til at forelægge
disse for sin bestyrelse, som træffer afgørelse i sagen.

§ 17
Bestyrelsens afgørelse vedrørende medlemmers rettigheder og forpligtigelser samt øvrige
afgørelser, kan indankes for D.Ke.F.'s amatør- og ordensudvalg.

§ 18
I tilfælde af utidig afgang af et medlem i bestyrelsen, indtræder de valgte suppleanter til
næste repræsentantskabsmøde.
Ved utidig afgang af mere end 2 medlemmer af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv
til førstkommende repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet.
§ 19
Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed, og kun det kan vedtage eller ændre
unionens love.
Repræsentantskabets afgørelser, der er inappellable, må ikke stride imod D.Ke.F's love og
bestemmelser.

§ 20
Repræsentantskabet består af unionens bestyrelse og formanden for hver aktiv klub, der er
tilmeldt unionen.
Formanden for en klub kan til enhver tid lade sig repræsentere ved en stedfortræder, der
må medbringe behørig fuldmagt. Stedfortræderen skal være medlem af den klub, som han
repræsenterer.
Det tillades hver formand eller stedfortræder for denne, at medtage et medlem af sin
bestyrelse til møderne.
§ 21
Repræsentantskabet sammenkaldes en gang om året til ordinært møde i marts måned.
Indvarsling til mødet skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel til hver repræsentant og
skal indeholde dagsorden og indkomne forslag, ligesom det skal være bilagt det reviderede
årsregnskab og status.
§ 22
Den med indvarslingen til repræsentskabsmødets udsendte dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Mandaternes prøvelse.
3. Protokol fra sidste repræsentantskabsmøde.
4. Beretninger :
a. Formandens.
b. Spilleudvalgets.
c. Ungdomsudvalgets.
d. Kursusudvalgets.
5. Regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Fastsættelse af repræsentationstillæg.
9. Valg af bestyrelse.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af ungdomsudvalgsformand.
12. Valg af ungdomsudvalg.
13. Valg af kursusudvalgsformand.
14. Valg af redaktør og pressesekretær.
15. Eventuelt.
§ 23
Ved afstemninger på repræsentantskabsmøder har hver klub, der har været medlem af
unionen i mindst 3 måneder én stemme. Bestyrelsen har 3 stemmer i alt.

§ 24
Betingelsen for gyldig stemme på repræsentantskabsmødet er, at licens og kontingenter for
året er rettidigt betalt.
§ 25
Eventuelle forslag, der kun kan fremsættes gennem en repræsentant, skal være formanden
i hænde inden den 15. Januar.
Kun rettidigt indkomne forslag kan forlanges behandlet på repræsentantskabsmødet.
Forslag til ændringer af unionens love, samt forslag, som kan medføre væsentlige
udgiftsforøgelser for klubberne, fremsættes på samme måde og behandles som et særligt
punkt på dagsordenen.
Til vedtagelse af disse forslag kræves dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede
repræsentanter er til stede, samt at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 26
Afgørelser på repræsentantskabsmøderne træffes ved simpelt stemmeflertal, og kun
personligt fremmødte repræsentanter for klubberne eller fra bestyrelsen er
stemmeberettigede.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal være skriftlig, såfremt én af de
fremmødte repræsentanter forlanger dette.

§ 27
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning
dertil, eller når mindst halvdelen af tilsluttede klubber begærer dette. I sidstnævnte tilfælde
skal emnet for mødet opgives, ligesom mødet skal indvarsles senest 14 dage efter
begæringens modtagelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan, hvis denne skønner det nødvendigt, sammenkalde repræsentantskabet
ekstraordinært, uden bisiddere, (formandsmøde), som er beslutningsdygtigt.
På de ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan kun behandles de i den fremsendte
dagsorden anførte forslag, og eventuelle ændringsforslag, som senest 3 dage før mødets
afholdelse, er indsendt til formanden.

Andre bestemmelser.
§ 28
Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i foranstående paragraffer eller i gældende
regler, er unionens bestyrelse berettiget til at handle efter skøn under ansvar over for
repræsentantskabet.
§ 29
Alle spillere i K.K.U. skal under træning være iført sportstøj samt sportssko, der ikke har
været benyttet udendørs.
§ 30
Ønsker en klub at udmelde sig af unionen skal dette ske skriftligt til formanden inden 1. april
og vil træde i kraft ved udgangen af maj måned samme år.
§ 31
Et medlem, der bliver udelukket af sin klub i henhold til klubbens love, kan ikke optages i
nogen anden klub under K.K.U. i den periode udelukkelsen finder sted. Indberetningen om
udelukkelsen skal ske til unionens formand senest 8 dage efter.
Klubskifte kan kun finde sted, såfremt der intet økonomisk mellemværende er parterne
imellem.
§ 32
En klub eller et medlem, der ikke overholder unionens love og regler, eller på anden måde
bringer sporten i miskredit, kan af unionens bestyrelse idømmes en tidsbestemt
udelukkelse.
Udelukkede klubber eller medlemmer kan forlange deres sag forelagt på førstkommende
repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabets afgørelser er inappellable.
Hvis forholdet vedrører et medlem, der er indvalgt i D.Ke.F., må denne omgående fratræde
der.
§ 33
Meddelelse om udelukkelse af en klub eller et medlem, skal gives til samtlige tilsluttede
klubber.

§ 34
Unionen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter og
bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Hvad unionen i tilfælde af opløsning måtte eje skal realiseres, og det heraf indkomne beløb,
med hvad der måtte forefindes i kontanter, skal stilles til rådighed for velgørende formål.
Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 28. februar 2012

