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§ 1. Organisationens navn er Fyns Kegle Union. Stiftet den 4/12-1939. F.K.U. er tilsluttet D.Ke.F., D.I.F. og
F.I.Q.
§ 2. Unionens formål er at samle alle interesserede kegleklubber, med såvel senior som junior medlemmer på Fyn
under et, med fælles ledelse, samt dyrke keglesporten under turneringskampe, såvel national som internationale,
by og unionskampe.
§ 3. Som medlem af Unionen kan optages alle klubber på Fyn som dyrker keglesporten. De optagne klubber er
pligtige til at overholde D.Ke.F.’s samt F.K.U.’s love og øvrige vedtægter. Unionens område er Fyn med
omliggende øer.
§ 4. Begæring om optagelse i Unionen, ledsaget af love og medlemsliste, skal indsendes skriftligt til
Unionsformanden. I Medlemslisten skal der oplyses om fulde navn, fødselsdag og fast bopæl. Optagelsen
forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og skal for at være gyldigt vedtages med almindelig
stemmeflerhed. Den indsendte begæring om optagelse skal behandles af bestyrelsen senest 1 måned efter
modtagelsen, og bestyrelsens beslutning tilsendes ansøgeren umiddelbart efter. I denne, som følgende paragraffer,
hvor afstemning finder sted inden for bestyrelsen, er i tilfælde af stemmelighed formandens stemme afgørende.
§ 5. For nyoprettede klubber betales et indskud samt et års kontingent til F.K.U. pr licens. Indskud og kontingent
fastsættes hvert år på F.K.U.’s repræsentantskabsmøde. Kontingent til F.K.U. betales forud og senest d. 30.
januar.
§ 6. Unionen ledes af bestyrelsen i forbindelse med et, af samtlige klubber, valgt repræsentantskab.
§ 7. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som vælges på det ordinære repræsentantskab. Med undtagelse af
formand, kasserer, spilleudvalgsformand, ungdomsudvalgsformand og kursusudvalgsformand konstituerer
bestyrelsen sig selv. Desuden vælges hvert år 3 suppleanter, som deltager ved bestyrelsesmøder på skift. Alle
bestyrelsesmedlemmer repræsenterer hver en stemme ved alle repræsentantskabsmøder, uanset tilhørende klub.
§ 8. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Ved repræsentantskabsmødet i lige år afgår formanden,
ungdomsudvalgsformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår kassereren, spilleudvalgsformanden,
kursusudvalgsformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved utidig afgang af et bestyrelsesmedlem indtræder 1 af
suppleanterne, og skal først på valg når det udgående bestyrelsesmedlems funktionstid er udløbet. Suppleanterne
deltager ved F.K.U.’s bestyrelsesmøder på skift. Der vælges 2 revisorer. De vælges på skift for en toårig periode.
Hvert år vælges 1 revisorsuppleant.
§ 9. Bestyrelsen arrangerer og tilrettelægger selv turneringskampe, mesterskaber samt nationale og
internationale unionskampe. Klubber under F.K.U. må ikke arrangere stævner uden bestyrelsens godkendelse.
§ 10. Repræsentantskabet, som er højeste myndighed, og hvis afgørelse er inappellabel, består af 2 repræsentanter
for hver klub.
§ 11. Det ordinære repræsentantskabsmøde, som indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel til hver klub,
finder sted hvert år ultimo marts, primo april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Mandaternes prøvelse
3. Beretninger
a. Formandens
b. Spilleudvalgsformandens
c. Ungdomsudvalgsformandens
d. Kursusudvalgsformandens
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af Formand (på dagsorden i lige år)
8. Valg af Spilleudvalgsformand (på dagsorden i ulige år)
9. Valg af Ungdomsudvalgsformand (på dagsorden i lige år)
10. Valg af Kursusudvalgsformand (på dagsorden i ulige år)
11. Valg af Kasserer (på dagsorden i ulige år)
12. Valg af bestyrelse
13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
14. Valg af 1 revisor
15. Valg af revisorsuppleant
16. Valg af medlem til D.Ke.F.’s ordens og amatørudvalg (1-årig periode)
17. Valg af suppleant til D.Ke.F.’s ordens- og amatørudvalg
18. Eventuelt
Navnene på repræsentanter samt eventuelle forslag, som kun kan indsendes gennem en klub, skal være
Unionsformanden i hænde senest 1.februar, og kun rettidig indkomne forslag kan behandles på
repræsentantskabsmødet. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over alle repræsentantskabsmøder og
bestyrelsesmøder. Denne underskrives af sekretæren og formanden.
§ 11a. Love, bestemmelser og spilleregler kan kun ændres på F.K.U.’s repræsentantskabsmøder. Nye love og
spilleregler udsendes til klubberne snarest efter et afholdt repræsentantskabsmøde, såfremt der er ændringer.
§ 11b. Der indkaldes til formandsmøde hvert år i november / december. Der skal tilstræbes at klubberne møder
med 1 person hver og 4 bestyrelsesmedlemmer fra F.K.U.
§ 12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der indkaldes på samme vis som et ordinært, afholdes når
bestyrelsen, finder anledning dertil, ellers når mindst ¾ af klubberne skriftligt forlanger dette, med angivelse af de
emner som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal mødet indvarsles senest 14 dage efter forlangendet er
modtaget.
§ 13. Afstemning på repræsentantskabsmøderne foretages i almindelighed ved simpel stemmeflerhed, og kun
personligt tilstedeværende repræsentanter eller stedfortrædere med fuldmagt er stemmeberettigede. Dirigenten
bestemmer såfremt der skal finde afvigelser sted fra ovennævnte afstemningsmåde, men denne skal altid være
skriftlig såfremt mindst 3 af de fremmødte repræsentanter stiller fordring herom. Ved lovændringer kræves
tilstedeværelse af mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter incl. bestyrelsen, og af disse skal mindst 2/3
stemme for lovændringen. Er det tilstrækkelige antal stemmeberettigede ikke fremmødt, indkaldes der senest 14
dage efter til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor lovændringen da kan vedtages uanset de fremmødtes antal.
Hver repræsentant har 1 stemme.
§ 14. For at have stemmeret på repræsentantskabsmødet, må klubberne have været medlem af Unionen i mindst 3
måneder. Er kontingentet ikke rettidigt indbetalt, slettes klubben af Unionen. Udmeldelse af Unionen skal ske
skriftligt til Unionsformanden inden hvert års 15. maj og træder i kraft 1. juni s.å.

§15. Alle ind- og udbetalinger sker gennem kassereren, som opfører disse i Unionens kassebog. Unionens
kontante beholdning indsættes i en af repræsentantskabet godkendt bank, dog må kassereren ligge med en
kassebeholdning på indtil 1.500,-. Formanden og kassereren har fuldmagt til unionens midler/konti. Uden
hensyntagen til investeringsobjektets risikoprofil, kan kassereren alene og/eller formanden alene disponere over
midler i unionens depot. Kassereren eller formanden har derfor fuldmagt til selv at både købe og sælge
værdipapirer i depot, som tilhører unionen. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, og regnskabet skal
være afsluttet og fremsendt til revisor, af de på repræsentantskabsmødet valgte revisorer, senest 10. februar.
§ 16. Et medlem, som bliver ekskluderet af sin klub, kan ikke optages i nogen i Unionen tilsluttet klub, i den
sæson i hvilken udelukkelsen finder sted, og indberetningen skal ske senest 8 dage efter til Unionsformanden.
§ 17. En klub som ikke indordner sig Unionens love, modarbejder eller misrekommanderer dem eller udnytter
vedtagne foranstaltninger for fælles bedste til egen fordel, kan såfremt en advarsel fra bestyrelsens side siddes
overhørig, idømmes karantæne for kortere eller længere tid evt. ekskluderes. Samme straf kan tildeles enkelte
medlemmer for lignende forseelser. Ekskluderede klubber eller enkelte medlemmer kan, om ønskes, foreligge
sagen på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvis dom er inappellabel.
§ 18. Unionen kan kun opløses på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og når 2/3 af stemmeberettigede
repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Hvad Unionen i tilfælde af opløsning måtte eje,
realiseres og det deraf indkomne beløb, med hvad eventuelt findes af kontanter, skal indstilles til velgørende
formål.
§ 19. Indtræffer der tilfælde, som ikke er forudset i disse love, er Unionens bestyrelse berettiget til at handle efter
skøn under ansvar overfor repræsentantskabet.
§ 20. Nærværende love er i nøje overensstemmelse med D.Ke.F.’s love og vedtægter, samt godkendt og påtegnet
af denne.
Disse love er revideret og vedtaget på F.K.U.’s repræsentantskabsmøde i Odense den 25. februar 1970.
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