Love for Tornved Skakklub
§ 1 Formål & hjemsted
Klubbens navn er Tornved Skakklub, og dens hjemsted er Tornved Kommune. Klubbens formål er at
udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet og herunder tilbyde folkeoplysende virksomhed. Klubben skal være medlem af 2.hovedkreds under Dansk Skak Union.
§ 2 Medlemskab
Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer
generalforsamlingens vedtagelser.
§ 3 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse
(eller mails). Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der
er fyldt 15 år eller ved umyndighed under 15 år deres forældre.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf dog § 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens /formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, samt evt. forelæggelse af næste års budget
4. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til § 6
7. Valg af bestyrelsessuppleant. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
§ 4 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderår. Det reviderede årsregnskab påtegnes af de valgte revisorer samt af
hele bestyrelsen.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne kræver det.
§ 6 Bestyrelsen & tegningsret
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Alle valg er for to år. Klubben tegnes af formanden og to andre
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere
over klubben formue til formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved lige stemmetal er
formandens stemme afgørende.
§ 7 Bestyrelsens pligter
Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for ,at der holdes turneringer, som er tilgængelige for alle
klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter
regler for turneringen.
§ 8 Vedtægtsændringer & klubben opløsning
Ændringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 del af de
mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle
klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue almen nyttige formål (børne- og ungdomsarbejde i kommunen)
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