Vedtægter for Syddjurs Skakklub

§ 1. Hjemsted.
Syddjurs Skakklub – stiftet den 7. marts 1978 – hører hjemme i Syddjurs Kommune, efter
navneskift fra Skødstrup Skakklub 27. august 2012.

§ 2. Formål.
Klubben har til formål at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet gennem afholdelse af
faste klubaktiviteter. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union (DSU).
Formålet skal blandt andet også fremmes ved at dække lokalområdets behov for skoleskak.
Skoleskakken skal være tilknyttet Dansk Skole Skak (DSS).

§ 3. Driftsmidler.
De nødvendige midler til klubbens drift samt medlemskab af DSU tilvejebringes gennem
medlemskontingenter, og i mulig udstrækning gennem tilskud.
Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

§ 4. Medlemskab.
Alle med interesse i skakspillet kan optages som medlem.
Ved optagelse gøres det nye medlem bekendt med klubbens vedtægter, for eksempel ved
henvisning til klubbens hjemmeside.
Medlemskab gælder kvartalsvis. Indmeldelse efter den 10. i kvartalets sidste måned får gyldighed
fra og med det kommende kvartal.
Kontingentet betales forud årligt i 2 rater. Forfaldsdag for april og juli kvartal er 1. marts, og
forfaldsdag for oktober og januar kvartal er 1. september. Kontingentet opkræves. Overskrides den
angivne betalingsdato vil efterfølgende rykkere blive påført et rykkergebyr.
Størrelse af kontingent og rykkergebyr vedtages af generalforsamlingen og træder i kraft fra det
efterfølgende kvartal.

Såfremt bestyrelsen resultatløst har forsøgt at inddrive en restance, udelukkes restanten fra klubben
og sættes i karantæne hos DSU. Udelukkelse og karantæne meddeles restanten og kan først
ophæves, når skyldigt kontingent og gebyr er indbetalt til klubben.
Såfremt særlige grunde taler derfor, kan bestyrelsen udelukke et medlem fra klubbens aktiviteter
indtil den følgende generalforsamling. Udelukkelsen skal forelægges den førstkommende
generalforsamling, der træffer afgørelse om eventuel karantæne eller eksklusion.
Udmeldelse af klubben skal meddeles kassereren mindst 1 måned før starten på det kvartal, hvorfra
udmeldelse ønskes. Modtages udmeldelsen senere, får den først gyldighed fra et kvartal senere.

§ 5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. Indkaldelse hertil skal med angivelse af
dagsorden ske skriftligt til medlemmerne med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved email til medlemmet.
Årsregnskabet og næste års budget er fremlagt hos kassereren efter at indkaldelse til
generalforsamling er foretaget.
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.Bestyrelsens forslag til næste års budget, kontingent og rykkergebyr.
5.Behandling af skriftligt indkomne forslag.
6.Fastlæggelse af turneringsform.
7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10.Valg til øvrige tillidsposter.
11.Eventuelt.
Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har ethvert medlem, der ikke er i restance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert
medlem har 1 stemme.
Medlemmer under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen
med stemmeret og ansvar.
Kandidater til poster på valg opstilles sideordnet og valg sker efter højeste stemmetal. Ved
stemmelighed foretages omvalg mellem de ligestillede.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte, og alle beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Under valg til øvrige tillidsposter kan der, hvis der fremsættes ønske herom, vælges en
juniorrepræsentant under 18 år som observatør i bestyrelsen.
Under punktet kan der også vælges redaktør, webmaster, skoleskakleder og instruktør, holdudvalg,
turneringsudvalg, turneringsleder, turneringskomite og lignende.
Generalforsamlingen kan også vælge at lade bestyrelsen udpege medlemmer til disse poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
1/3 af medlemmerne stiller krav derom ledsaget af de forslag, som ønskes behandlet. I øvrigt gælder
samme procedureregler som ved den ordinære generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer plus en eventuel juniorrepræsentant. Bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen, med 2 på lige og 3 på ulige år. Genvalg kan finde sted.
Ved ekstraordinær afgang fra bestyrelsen vælges et erstatningsmedlem for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede, men de er kontingent frie.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og
materialeforvalter.
Medlemmer er valgbare til bestyrelsen, hvis det ikke strider mod habilitetsreglerne i
folkeoplysningsloven eller andre lovkrav, og medlemmet ikke er i restance.

§ 7. Bestyrelsens opgaver, ansvar og virke.
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens ansvarlige medlemmer er til stede. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Af alle beslutninger laver sekretæren et skriftligt referat, som snarest efter mødet omdeles til
bestyrelsens medlemmer. På næste bestyrelsesmøde godkendes referatet med dateret underskrift.
Referat af generalforsamling godkendes på samme måde. Både formand og sekretær opbevarer en
mappe med et komplet sæt underskrevne referater.
Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning samt et budget og sørger for indkaldelse til
generalforsamling.
Årsregnskabet skal opgøres efter god regnskabsskik, revideres af klubbens revisor og godkendes på
generalforsamlingen.
Bestyrelsens ansvar overfor bevilgende myndigheder for rette anvendelse af modtagne tilskud, for
anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation herfor følger de til enhver tid gældende
regler, herunder folkeoplysningsloven.
For de forpligtelser, der påhviler klubben i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende
formue i klubben.

§ 8. Tegningsret.
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller af en af disse i forening med 2 andre
bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren har sammen med formanden fuldmagt til at oprette netbank, der kan anvendes af
kassereren til udgifter og indtægter.

§ 9. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.
Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt skriftligt til alle medlemmer samtidig med
indkaldelsen til den generalforsamling, hvorpå forslagene ønskes behandlet.

§ 10. Klubophør.
Beslutning om klubbens ophør kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for
øje. Beslutningen vedtages som en vedtægtsændring.
Ved eventuel sammenlægning med en anden klub vil klubbens aktiver indgå i det nye
klubfællesskab. Hvis det nye klubfællesskab ikke ligger i Syddjurs Kommune skal eventuelle
støttemidler fra Syddjurs Kommune fratrækkes en evt. formue og tilbagebetales først.
Ved totalt ophør skal klubbens materiel og andre midler efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse tilfalde andre DSU- eller DSS-organiserede skakklubber i Syddjurs Kommune.
Hvis sådanne klubber ikke findes, skal midlerne tilfalde den hovedkreds under DSU, som Syddjurs
Skakklub er en del af, p.t. 6. hovedkreds. Hvis midlerne ikke af hovedkredsen anvendes til
aktiviteter, der godkendes af Syddjurs Kommune, skal eventuelle støttemidler fra kommunen
tilbagebetales først.

Vedtægter ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 31. august 2015.

