LOVE FOR
FREDERIKSSUND SKAKKLUB

§ 1:
1.1
1.2

1.3
1.4

Klubbens navn er ”Frederikssund Skakklub”, forkortet ”FsS”, herefter
omtalt som klubben.
Klubbens formål er:
- At udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.
- Hvert år at afholde klubmesterskaber.
- Samt at sørge for, at klubben deltager i forskellige turneringer.
Alle kan blive medlem af klubben, såfremt medlemmet ikke er
ekskluderet af Dansk Skak Union.
Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.
§ 2:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Der afholdes hvert år i august måned ordinær generalforsamling, der er
klubbens øverste myndighed.
Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med senest 14
dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, enten via email eller pr. brev.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Alle forslag på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflertal. Hvis
stemmerne står lige falder forslaget. Vedrørende lovændringer se dog
§8.
Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 3 dage før.
På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal bestå af Formand, Kasserer og 2-3 menige
Bestyrelsesmedlemmer. Formanden og Kassereren må ikke være på
valg samtidig. Alle menige bestyrelsesmedlemmer må ikke være på
valg i samme år.
På valg:
Formanden i ulige år.
Kassereren i lige år.
1-2 Bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
1 Bestyrelsesmedlem i lige år.

2.7

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sekretær. I tilfælde af
frafald supplerer bestyrelsen sig selv indtil valg kan finde sted på en
generalforsamling.
På generalforsamlingen skal følgende dagsorden afholdes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor + suppleant

8.
9.

Bestemmelse af spilledag og tid
Eventuelt
§ 3:

3.1

3.2

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kasseren og kontingent skal
være betalt til udgangen af måneden, hvor udmeldelsen ønskes. Dog
skal kontingent til Dansk Skak Union betales kvartalet ud ifølge Dansk
Skak Unions love.
Er et medlem i restance til klubben ved udmeldelsen, skal kassereren
meddele Dansk Skak Union dette, så medlemmet ikke kan blive
medlem af en anden klub, før klubben har fået sit tilgodehavende.
§ 4:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

Klubbens ledelse foretages af bestyrelsen, som jævnligt afholder
bestyrelsesmøde. Sekretæren tager notat af mødet, indfører dette i
protokollen, som ved næste møde oplæses til godkendelse.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Såfremt mindst 2
medlemmer af bestyrelsen ønsker afholde møde, skal formanden
foranledige dette indkaldt snarest.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmer er
Formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, såfremt
medlemmet groft har overtrådt klubbens love eller på anden vis har
forulempet klubbens medlemmer eller på anden måde har opført sig
ueksemplarisk.
Udebliver en spiller fra en holdkamp, uden at sende afbud, skal der
gives spilleren en skriftlig advarsel. 2. gang spilleren udebliver, uden at
sende afbud, skal spilleren udelukkes fra holdkampe for resten af
sæsonen.
Ovenstående gør sig ligeledes gældende for klubturneringer, dog med
undtagelsen, at det kun gælder for den pågældende turnering.
Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne
klubaftener.
§ 5:

5.1
5.2

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, der indkaldes på samme måde som til ordinær
generalforsamling.
Medlemmerne kan ligeledes kræve afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling. Dette kan ske, når mindst 1/3 af medlemmerne
ønsker det. Der afleveres da en liste med navne og tidspunkt for
afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger før
afholdelsen. Bestyrelsen skal da foranledige indkaldelse til denne.
§ 6:

6.1

Medlemmer eller udenforstående kan på generalforsamlingen
udnævnes til æresmedlem, hvis disse har ydet en særlig indsats eller
på anden måde har gjort klubben særlig ære.
§ 7:

7.1

Klubbens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.
§ 8:

8.1

Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige
generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget. Blanke stemmer betragtes som ikke deltagende
i afstemningen. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning.
§ 9:

9.1

Eventuel ophævelse af klubben kan kun gyldigt vedtages, når mindst
4/5 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben
ophøre at bestå tilfalder dennes eventuelle formue Frederikssund
Kommune til forvaltning.

Disse love træder i kraft den 23. september 1976.
Således vedtaget på generalforsamling den 23. september 1976.
Ændringer blev foretaget på generalforsamlingerne maj 1980, maj 2001 og
august 2005. Ændringer blev sidst foretaget på generalforsamlingen 27.
august 2009.

