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15.01.2011. 

Forslag til VEDTÆGTER FOR VOJENS SKAKKLUB. 
 

 

§ 1.  Navn og hjemsted. 

 
Klubbens navn er Vojens Skakklub.  

Klubbens hjemsted er Vojens – beliggende i Haderslev kommune. 

 

§ 2.  Formål. 
 

Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet i Vojens og omegn. 

Vojens Skakklub er tilsluttet Dansk Skak Union. 

 

§ 3.  Medlemskab. 
 

Klubben er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. 

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. 

Alle medlemmer har stemmeret. 

Ingen er valgbar til bestyrelsen før det fyldte 14. år. 

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne el-

ler direkte eller indirekte modarbejder klubbens formål. Den ekskluderede har – uden opsættende 

virkning – ret til at få eksklusionen prøvet på en efterfølgende generalforsamling. 

 

§ 4.  Kontingent. 
 

Kontingentet for medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud for 

kontingentperioden. 

Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie. 

 

§ 5.  Generalforsamling. 
 

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes én gang årligt i lø-

bet af februar måned. 

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet, på 

klubbens hjemmeside og skriftlig eller elektronisk udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal 

indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 



 

  
   

 

 

2 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

6. Næste års arbejde 

7. Indkomne forslag 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent 

9. Valg. 

a) I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor 

b) I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

 

Valgene gælder for 2 år. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

  

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.  

 

Ingen er valgbar til tillidsposter i klubben før det fyldte 14. år. Formand og kasserer skal være fuldt 

myndige. 

 

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Til 

vedtægtsændringer kræves dog et kvalificeret flertal på to trediedele af de på generalforsamlingen 

fremmødte medlemmer. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem begærer skriftlig afstem-

ning.  

 

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling. 

 
Bestyrelsen eller mindst en trediedel af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær ge-

neralforsamling med motiveret dagsorden. Indkaldelse med motiveret dagsorden indkaldes på 

samme måde som den ordinære generalforsamling. 

 

§ 7.  Bestyrelsen. 
 

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 3 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens 

midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. 

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen – jf. §5. Genvalg kan finde sted. Der 

vælges så vidt muligt 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §8, samt et for-

slag til budget for kommende års aktiviteter. 

 

Bortset fra formanden, der vælges direkte på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig  selv 

og fastsætter selv sin forretningsorden.   
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Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.  

 

For at være beslutningsdygtig skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer være til stede. 

 

Der ydes vederlag for de udgifter, der er afholdt af bestyrelsens medlemmer. Udgifterne skal god-

kendes af bestyrelsen. 

 

§ 8.  Regnskab. 
 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor.  

 

 

§ 9.  Tegningsret. 
 

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil. 

 

 

§ 10.  Opløsning af foreningen. 
 

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en eks-

traordinær generalforsamling. 

 

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst to trediedele af de fremmødte medlemmer stem-

mer for forslaget på de to generalforsamlinger. 

 

I tilfælde af opløsning henstilles klubbens midler i en fond, som administreres af  Dansk Skak Uni-

ons 4. Hovedkreds. Materiel deponeres samme sted. Det er alene 4. Hovedkreds, der afgør hvornår 

en eventuel nystartet klub, som opfylder nærværende formål som nævnt i §2, er kvalificeret til helt 

eller delvis at overtage de deponerede midler og materiel. 

  

 

Således vedtaget på den på generalforsamlingen den ……….. 

       

 


