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§1

Unionens navn er Jysk Kegle Union (J.K.U.)
TILSLUTNING:

§2

Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund (D.Ke.F.)
Dansk Idræts Forbund (D.I.F.) og Word Ninepin Bowling Association /
Fe'de'ration Internationale des Quilleurs (WNBA/FIQ)
FORMÅL:

§3

Unionens formål er at samle alle kegleklubber i Jylland, for under fælles
ledelse at fremme og højne keglesporten som amatøridræt i Danmark. - Dette
formål søges nået ved at arrangere turnerings -og mesterskabskampe for de
under unionens hørende klubber, samt afholde kampe og stævner, såvel
unioner som nationale og internationale byer imellem.

§4

Gennem sine repræsentanter at overvåge, at D.Ke.F.’s og J.K.U.’s love og
regler overholdes.

§5

Unionens bestyrelse fastsætter de nærmere regler for turneringernes og
stævnernes afholdelse, som skal afvikles efter de af D.Ke.F. og J.K.U. fastsatte
spilleregler. De fastsatte spilleregler og eventuelle ændringer hertil skal
meddeles klubberne ved bestyrelsens foranstaltning.

§6

Unionens bestyrelse repræsenterer klubberne officielt udadtil.
MEDLEMMER:

§7

Som medlemmer af unionen kan optages klubber, der dyrker keglesport og
som er hjemmehørende i Jylland.

§8

Ved begæring om optagelse skal love og medlemsfortegnelse indsendes til
J.K.U.’s formand, der sammen med forretningsudvalget træffer afgørelse om
optagelse.

§9

De optagne klubber er pligtige til at overholde D.Ke.F.’s og J.K.U.’s love og
regler, og skal til unionen fremsende deres til enhver tid gældende love.
Oplysning om bestyrelsessammensætning samt oplysning om
medlemstilgang/- afgang sendes til J.K.U. hver gang der sker ændringer.
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§ 10

For optagelse i J.K.U. betales et årligt kontingent pr. aktivt medlem.
Kontingentets størrelse fastsættes på unionens årlige repræsentantskabsmøde.
Kontingentet erlægges ved indmeldelsen, og det årlige kontingent betales
herefter forud og skal efter påkrav være unionens kassere i hænde efter de i
Dansk Kegle Forbunds love § 6 til enhver tid gældende regler.

§ 11

Unionens medlemmer skal, for at kunne deltage i officielle turneringer og
stævner, være optaget

§ 12

Såfremt en klub, tilmeldt J.K.U. ønsker at arrangere et stævne, skal der
indgives skriftlig begæring herom til unionens formand. Begæringen skal
indsendes inden 1. april hvert år. Godkendelse eller afslag af ansøgningen vil
tilgå klubberne, efter at spilleudvalget har gennemgået års- og
turneringsprogram for den kommende sæson.
Ligeledes skal der indsendes tilladelse fra forretningsudvalget, såfremt man
ønsker at afholde stævner med klubber, der ikke er tilsluttet D.Ke.F.
UNIONENS LEDELSE:

§ 13

J.K.U.’s opgaver og anliggender varetages af:
A. Repræsentantskabet
B. Hovedbestyrelsen
C. Bestyrelsen
D. Ældre Kegle Udvalg
Hovedbestyrelsen, der består af klubbernes formænd, bestyrelsen, samt Ældre
Kegle Udvalgets repræsentant i JKU, træder sammen så ofte bestyrelsen eller
mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Bestyrelsen leder unionens daglige arbejde.

§ 14

J.K.U.’s Bestyrelse består af formand, kasserer, sekretær,
spilleudvalgsformand, ungdomsformand, 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 2
suppleanter.
Disse vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen, efter
nedenstående turnus.
Ældre Kegle Udvalgets repræsentant i JKU, som har stemmeret med en
stemme i JKU´s bestyrelse og på JKU´s repræsentantskabsmøde, vælges på de
ældres forårsmøde i maj måned hvert år
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Bestyrelsen tager sig af kursusaktiviteterne.
Bestyrelsen:

Formand som tegner J.K.U. administrativ,
sekretær, 3 bestyrelsesmedlem vælges på
ulige år.
Kasserer som tegner J.K.U. økonomisk,
spilleudvalgsformand,
ungdomsudvalgsformand og 1
bestyrelsesmedlem vælges på lige år.

Amatør–og ordensudvalget:

Repræsentant for JKU vælges hvert år, samt
suppleant.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen
Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
ØKONOMI:
§ 15

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Unionens kontante midler anbringes i postgiro og pengeinstitutter.
Den kontante beholdning må ikke overstige kr. 8.000,En ekstern reg. revisor vælges af J.K.U.’s bestyrelse til at revidere
årsregnskabet. Det reviderede regnskab skal udsendes til klubberne i
forbindelse med indvarslingen til ordinært repræsentantskabsmøde.
REPRÆSENTANTSKABET:

§ 16

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

§ 17

Repræsentantskabet består af J.K.U.’s bestyrelse samt 2 repræsentanter for
hver klub, der er tilmeldt unionen.
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§ 18

Repræsentantskabsmødet afholdes en gang årligt -i perioden medio februar til
ultimo marts. Indvarsling til repræsentantskabsmødet skal ske med mindst 3
ugers varsel og indeholde dagsorden, samt indkomne forslag og revideret
regnskab.
I juni/august afholdes et møde for spilleudvalgsformænd, der vil blive
orienteret om de ændringer der er sket i forbindelse med
repræsentantskabsmøder i andre unioner, samt D.Ke.F. Endvidere vil
turneringsplanerne for den kommende sæson blive gennemgået.

§ 19

Hver klub har på repræsentantskabsmødet 1 stemme for de første 14
Licensmedlemmer og derefter sikres yderligere 1 stemme i takt med
medlemstallets således at f.eks. 15 medlemmer giver 2 stemmer, 25
medlemmer giver 3 stemmer, 35 medlemmer giver 4 stemmer. Ingen klub kan
have mere end 4 stemmer. Medlemsregistreringen pr. 31.december danner
grundlag for stemmetal.
Bestyrelsens medlemmer har 1 stemme hver.

§ 20

Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt stemmeflertal, dog
kræves til lovændring 2/3 majoritet af fremmødte stemmer.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal være skriftlig,
såfremt blot en at de fremmødte repræsentanter forlanger det.

§ 21

Repræsentantskabet kan ekstraordinært indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 50% af de tilsluttede klubber indsender skriftlig
begæring herom.
Kun denne, med motiveret dagsorden, kan behandles.

§ 22

Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde,
Indsendes til formanden for J.K.U. senest 15. januar.

§ 23

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Mandaternes prøvelse
3. Forhandlingsprotokol
4. Beretning fra udvalgsformændene og kursuslederen
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Kontingentfastsættelse
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8. Valg af bestyrelsen
9. Valg af J.K.U. repræsentant til D.Ke.F.’s Amatør –og ordensudvalg.
10. Eventuelt
§ 24

Udmeldelse af J.K.U. skal ske skriftlig til formanden og være denne i hænde
senest 31. december for at være gældende fra årsskiftet.

§ 25

Et medlem, der bliver udelukket af sin klub i henhold til klubbens love, kan
ikke optages i nogen af unionens tilsluttet klubber, i den kommende sæson
udelukkelsen finder sted.

§ 26

En klub eller et medlem, der ikke overholder unionens love og regler eller
udviser upassende adfærd, udstødes eller udelukkes af unionen for en af
bestyrelsens nærmere fastsatte tid.
Meddelelse om udstødelse skal gives til samtlige klubber i unionen.
Udstødte eller udelukket klubber eller medlemmer, kan forlange deres sag
forelagt på førstkommende repræsentantskabsmøde. Den afgørelse,
repræsentantskabet træffer, er inappellabel, med mindre forholdet vedrører et
medlem, der er indvalgt i D.Ke.F.’s forretningsudvalg eller et andet udvalg. I
sådanne tilfælde kan sagen indankes for D.Ke.F.’s hovedbestyrelse.

§ 27

J.K.U kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter
og bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.

§ 28

Hvad J.K.U. i tilfælde af opløsning måtte eje, anvendes til formål som afgøres
af repræsentantskabet.
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