Vedtægter for Nordsjællands Skakklub

§1: Navn og hjemsted:
Klubbens navn er Nordsjællands Skakklub, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende
formands hjemkommune.
Foreningen er oprettet i det Centrale Virksomheds Register (CVR) som en frivillig forening
med CVR-nummer: 39559269.
§2: Formål:
Nordsjællands Skakklub har til formål at:
•

Skabe, udvikle og vedligeholde rammerne for skak for dens medlemmer.

•

Skabe, udvikle og vedligeholde socialt samvær for medlemmerne.

•

Tilbyde målrettet og kvalificeret træning for dets medlemmer.

•

Sikre at klubbens aktiviteter bliver tilpasset medlemmernes levemønstre.

•

Omkostningsminimere, således at klubbens medlemmer altid får mest muligt ud af deres
kontingent.
§3: Virkemidler:

•

At sikre højt kvalificeret træning af foreningens medlemmer ved danske og udenlandske
topspillere.

•

At være et aktivt medlem af Dansk Skak Union samt dennes 8. Hovedkreds.
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•

At have en aktiv og levende hjemmeside.

•

At være aktiv på de gængse sociale medier for på den måde at udbrede kendskabet til
klubben, dens medlemmer og dens virke.

•

At sikre optimale rammer for træning og holdskak.
§4: Klubbens medlemmer:

•

Som medlem kan optages enhver person, der opfylder reglerne for medlemskab af Dansk
Skak Union og er indstillet på, efter lyst, evne og mulighed at deltage i klubbens
træningstilbud, da klubbens nytænkende træningskoncept er afhængigt af alle medlemmers
deltagelse for at kunne fungere.

•

Der opereres med to medlemskategorier: Kernemedlem og træningsmedlem.

•

Kernemedlemmerne tilmeldes Dansk Skak Union i henhold til dennes bestemmelser

•

Alle kernemedlemmer nyder samme indflydelse med taleret og stemmeret på
generalforsamlingen, mens træningsmedlemmerne kun har taleret men ikke stemmeret.
For at kunne vælges til formand, kasserer, revisor, og revisorsuppleant kræves der
yderligere at medlemmet er personlig myndig.

•

Medlemskabet ophører, når medlemmet skriftligt udmelder sig med mindst en måneds
varsel til den 1/7.

§5: Generalforsamlingen:
•

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

•

Generalforsamlingen afholdes én gang om året, fortrinsvis i august/september måned, samt
ekstraordinært, når bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne forlanger det.
Indvarslingen foretages af klubbens formand via mail og/eller via opslag på klubbens
hjemmeside.

•

Ekstraordinær generalforsamling varsles, ledsaget af dagsorden, med en frist på mindst 2
uger, ligeledes via mail og/eller via opslag på klubbens hjemmeside.
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•

Ordinær generalforsamling varsles med mindst 1 måneds frist, og indbyder medlemmerne
til, i løbet af 2 uger, at fremsende forslag til dagsordenen, som så offentliggøres via mail
og/eller via opslag på klubbens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen sammen
med et af foreningens 2 revisorer revideret regnskab afsluttet pr. 30/6.

•

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen uanset omfanget af det
fremmødte antal medlemmer. En beslutning er gyldig ved simpelt flertal af det personligt
afgivne antal ja/nej stemmer. Hvis blot ét enkelt medlem skulle kræve det, skal
stemmeafgivningen foretages som hemmelig afstemning, under ledelse og opsyn af
ordstyreren med referenten som stemmetæller.

•

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af 2-5 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 0-3 bestyrelsesmedlemmer,
dog således at formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for to år ad gangen.
8. Valg af revisor for en periode af tre år.
9. Eventuelt.
•

Tvivl om forståelsen af disse love afgøres på generalforsamlingen.
§6: Bestyrelsen:
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•

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen
og i overensstemmelse med foreningens love.

•

Tegningsberettiget i forhold til daglig bankforretning er den siddende kasserer.

•

Det er ikke tilladt for foreningen at stifte gæld eller have overtræk på foreningens konti.

•

Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, hvis medlemmet groft har modarbejdet
klubbens formål, bragt klubben i vanry eller på anden vis har gjort et velfungerende klubliv
umuligt.

•

Bestyrelsen afholder 4-6 bestyrelsesmøder i løbet af et kalenderår. Mødekalender for
bestyrelsesmøderne skal være offentligt tilgængelig på klubbens hjemmeside, ligesom
referater af bestyrelsesmøderne skal være tilgængelige via klubbens hjemmeside, senest
ugen efter bestyrelsesmødets afholdelse.
•

Formanden leder bestyrelsen og indkalder til samt leder bestyrelsesmøderne.
Derudover har formanden følgende forpligtelser:
- Fordele relevant information til relevante bestyrelsesmedlemmer.
- Repræsentere klubben i 8. hovedkreds samt på Dansk Skak Unions delegeretmøde.

•

Formanden kan dog til enhver tid lade et andet bestyrelsesmedlem repræsentere
klubben.
Kassereren er ansvarlig for:
- Opkrævning af kontingent.
- Daglig bogføring.
- Udfærdigelse af årsregnskab.
- Administration af klubbens medlemskartotek (ind/udmeldelse).

•

Fratræder et medlem af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen selv et nyt medlem der
sidder frem til førstkommende generalforsamling. Medlemmet behøver ikke nødvendigvis
være medlem af Nordsjællands Skakklub.
§7: Kontingent:
Alle foreningens medlemmer betaler kontingent (som fastsat på generalforsamlingen).
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Kontingentet betales årsvis forud. Medlemskab af klubben opnås først når kontingent er
betalt.
Kontingentet er som følger:
Juniorer op til og med 20 år: 0 kr.
Seniorer: 700 kr.
Træningsmedlem: 500 kr.
§8: Lovændringer:
Til lovændringer kræves 2/3 flertal eller et simpelt flertal ved 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger.
§9: Opløsning:
Ethvert forslag vedrørende opløsning af foreningen kræver et ekstraordinært flertal på 2/3
af det afgivne antal ja/nej stemmer. Foreningens aktiver skal i tilfælde af opløsning overgå
til Dansk Skoleskak.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Hillerød den 10/5 2018.

X

X

Lars Erik Linderod
Formand

Rasmus Petersen
Kasserer
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