Forslag til vedtægter for Auning Skakklub

§1
Klubbens navn er Auning Skakklub og dens hjemsted er Auning.
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet i området Norddjurs
med omliggende kommuner.

§2
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afholdes hvert år i
begyndelsen af september måned og indvarsles til samtlige medlemmer ved mail eller brev 14 dage før
Generalforsamlingens afholdelse. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun
medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning af det forløbne år, aflægges af formanden
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fastsættelse af kaffepris.
8. Valg til bestyrelsen og suppleant(er)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem
senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes,
efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 1/3 af medlemmerne,
senest fire uger efter at en sådan begæring er modtaget.

§3
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer
og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der vælges desuden 1-2 suppleanter for 2 år ad
gangen. Formanden og sekretæren vælges ulige år. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under
ansvar for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
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§4
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle
klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter
regler for turneringen

§5
Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af
de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens
ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst ¾ af samtlige klubbens medlemmer stemmer herfor. Skulle
klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue efter medlemmernes bestemmelse skaklige
formål på det lokale plan, alternativt ????????

Vedtaget på ordinær/ ekstraordinær generalforsamling i Auning Skakklub den ddmmåå
Bestyrelsesmedlemmer:
Vagn Jensen

Poul Gregersen

Steen Jensen

Inge Rasmussen

Tage Pedersen

Dirigent: NN
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