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Vedtægter for Holbæk Skakklub

Vedtægter for Holbæk Skakklub

(stiftet 25. september 1962)

(redigeret med ændringer maj 1998 og marts 2001)

1) Klubbens navn er Holbæk Skakklub. Den er medlem af Dansk Skak Union.

2) Holbæk Skakklub har hjemsted i Holbæk Kommune.

3) Klubben har til formål at fremme og udbrede interessen og kendskabet til skakspillet.

4) Klubben optager alle skakinteresserede.

5) Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til kassereren og kan kun finde sted pr. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.

6) Medlemmerne må rette sig efter de af bestyrelsen, turneringslederen eller holdlederen fastsatte regler.

Overtrædelse heraf kan have til følge, at vedkommende for en tid udelukkes fra aktiv deltagelse i spillet og eventuelt
ekskluderes på førstkommende generalforsamling; det pågældende medlem skal forud underrettes om
generalforsamlingens dagsorden og har ret til at deltage i denne.

7) I alle tilfælde hvor klubbens materiel eller andre ejendele er i medlemmers værge, er disse ansvarlige derfor, og er
pligtige til efter bestyrelsens skøn at godtgøre den skade som uforsvarligt brug måtte forvolde.

Generalforsamlingen

8) Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset antal
fremmødte.

9) Klubben holder ordinær generalforsamling hvert år i 2. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles 8 dage forud ved
skriftlig henvendelse. Forslag til generalforsamlingen må være fremme senest 3 dage forinden den afholdes.

10) Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Årsregnskabet pr 31. december forelægges.
4. Valg.
5. Indkomne forslag.
6. Fremtidig virksomhed.
7. Eventuelt.

11) Vedtægtsændringer eller eksklusion af et medlem kræver til vedtagelse 2/3 af de afgivne stemmer. Ved alle
øvrige afstemninger benyttes simpelt flertal. Ved stemmelighed forkastes en sag.

12) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen eller 1/3 af klubbens
medlemmer, der i givet fald skal rette skriftlig henvendelse til formanden med motiveret dagsorden.

13) Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgene sker for 2 år, således at
formand og kasserer skiftevis er på valg. Samtidig med formanden vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og samtidig med
kassereren vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

14) Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

15) Referat af generalforsamlingen indføres i protokollen.

Bestyrelsen

16) Formanden repræsenterer klubben og leder dens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne og
generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Han må vige sit sæde i en foreliggende sag, efter eget ønske eller
når flertallet kræver det.

Vedtægter
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Fratræder formanden i utide, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges en ny
formand for resten af valgperioden.

17) Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger og fører regnskab og medlemsliste. Fratræder kassereren vælger
bestyrelsen en ny kasserer valgperioden ud.

18) Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, der skal træde i formandens sted, når denne har forfald, samt
en sekretær til at føre protokollen.

19) Bestyrelsen uddelegerer opgaver som turneringsledere, holdledere, kampledere, materialeforvalter,
skoleskakleder, klubbladsredaktør, annoncetegning, pressekontakt med videre – gerne til medlemmer uden for
bestyrelsen.

20) Hvor vedtægterne intet foreskriver handler bestyrelsen på egen hånd under ansvar overfor generalforsamlingen.

21) Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Revision, opløsning

22) Det årlige regnskab skal revideres og eventuelt foretages desuden kasseeftersyn.

23) Klubben kan ikke opløses så længe den består af 8 spillende medlemmer. Hvis klubben opløses tilfalder alle
klubbens ejendele og formue Dansk Skak Union.

24) Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 

Således formuleret efter ændringer på ekstraordinær generalforsamling den 6. marts 2001.
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