
Forslag til ændringer i love for Frederikssund Skakklub

Bestyrelsen har kigget på klubbens love og fundet en række ting, som er utidssvarende. 

Forslag nr. 1:

Nuværende formulering: 
§2.1 Der afholdes hvert år i august måned ordinær generalforsamling, der er klubbens øverste 
myndighed.

Forslag til ny formulering: 
§2.1 Der holdes hvert år i begyndelsen af sæsonen ordinær generalforsamling, der er klubbens 
øverste myndighed.

Begrundelse: 
I særlige situationer (som f.eks. den nuværende, hvor vi først kunne åbne klubben i september) er vi
ikke bundet af at skulle afholde generalforsamling i august.

Forslag nr. 2:

Nuværende formulering: 
§4.1 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.

Forslag til ny formulering: 
§4.1 Klubbens ledelse foretages af bestyrelsen, som jævnligt holder kontakt ved møder, telefon, 
mails eller lignende. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes pr. mail eller 
senest til næstkommende bestyrelsesmøde.

Begrundelse: 
Den nye formulering er i tråd med hvordan bestyrelsesarbejdet foregår i dag.

Forslag nr. 3:

Nuværende formulering: 
§4.6 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. 
§4.7 Ovenstående gør sig ligeledes gældende for klubturneringer, dog med undtagelsen, at det kun 
gælder for den pågældende turnering

Forslag til ny formulering: 
§4.6 Udebliver en spiller fra en holdkamp eller fra en planlagt klubkamp uden afbud, kan 
bestyrelsen give vedkommende en advarsel, og ved gentagelse helt udelukke vedkommende fra at 
deltage i den aktuelle turnering.

Konsekvensrettelser:
Nuværende §4.7 udgår. 
Nuværende §4.8 ændres til §4.7. 



Begrundelse: Vi har i mange år valgt at lægge en blødere linje end den, der står beskrevet i den 
nuværende formulering. Bestyrelsen skal dog stadig have sanktionsmuligheder i tilfælde af f.eks. 
overlagte forseelser.

Forslag nr. 4:

Forslag til ny formulering: 
§1.4 Bestyrelsen kan afvise optagelse af et medlem, såfremt bestyrelsen vurderer at denne person 
har opført sig ueksemplarisk, for eksempel på en måde, der anses som skadelig for klubben, Dansk 
Skak Union, eller en anden af Dansk Skak Unions klubber. Bestyrelsens beslutning kan indbringes 
for førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens beslutning er gældende indtil bestyrelsen eller 
generalforsamlingen beslutter anderledes.

Konsekvensrettelser:
I nuværende §1.3 tilføjes: ”Se dog §1.4” 
Nuværende §1.4 ændres til §1.5. 

Begrundelse: På det seneste har nogle få personers adfærd i Dansk Skak Union foranlediget, at der 
er behov for at beskytte klubben mod disse personer ved at kunne nægte dem medlemskab. Der er 
set eksempler på at et medlem blevet smidt ud af en klub på grund af dårlig opførsel. Vedkommende
har så bare fundet sig en ny klub, hvor den dårlige adfærd kunne fortsætte.
Det er ikke meningen at bestyrelsen skal kunne vælge og vrage mellem folk, der ønsker 
medlemskab, og forslaget er også formuleret således at generalforsamlingen kan overtrumfe 
bestyrelsen. Forslaget er fremsat for at undgå de værste ballademagere, som forbruger rigtigt mange
af de sparsomme organisatoriske kræfter.


