VEDTÆGTER
FOR
ALLERØD SKAKKLUB
2019

§1

Navn og formål

Stk. 1

Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK).

Stk. 2

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

Stk. 3

Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union (forkortet DSU).

§2

Medlemskab af klubben

Stk. 1

Optagelse som medlem af klubben kan finde sted på ethvert tidspunkt. Anmodning
om optagelse som medlem fremsættes til kassereren, som undersøger, om der
foreligger oplysninger, der taler imod medlemskabet.

Stk. 2

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren.
Udmeldelse kan kun ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 3

Allerød Skakklub optager følgende kategorier af medlemmer:
1. Som A-medlem kan optages enhver, der ikke via en anden skakklub er medlem af
samme hovedkreds under DSU som ASK. A-medlemskab indebærer medlemskab
af DSU.
2. Som B-medlem kan optages enhver, der er medlem af en anden klub under DSU.
3. Som prøvemedlem kan optages enhver, der ønsker at gøre sig bekendt med
klubben og dens aktiviteter med henblik på efterfølgende A- eller B-medlemskab.
Prøvemedlemskabet kan maksimalt vare to måneder, dog op til fire måneder i
forbindelse med særlige introduktionsforløb. Prøvemedlemmer registreres som
sådanne hos DSU.
4. Som støttemedlem kan optages enhver, der ikke er aktiv skakspiller, men som
ønsker at støtte klubben. Støttemedlemmer har ikke adgang til at deltage i
klubbens aktiviteter, men kan af bestyrelsen inviteres til at deltage i enkeltstående
sociale arrangementer.

Stk. 4

Medlemmer, der endnu ikke er fyldt 20 år, er juniormedlemmer.

Stk. 5

Medlemmer, som efter hovedkredsens love kan betragtes som pensionister, kan stå i
ASK som pensionistmedlemmer.
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Stk. 6

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne et medlem, der
gennem lang tids fortjenstfuldt virke eller på anden særlig bemærkelsesværdig måde
har gjort sig fortjent hertil, til æresmedlem.

Stk. 7

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder klubbens vedtægter eller
DSU’s love, eller på anden vis handler til skade for klubben eller DSU.
Medlemmet kan indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling.

§3

Kontingent og regnskabsår.

Stk. 1

Det samlede kontingent består af:
1. Det til enhver tid gældende kontingent til hovedkredsen under DSU
2. Et af generalforsamlingen fastsat kontingent til klubbens egen drift

Stk. 2

A-medlemmer betaler begge kontingentdele, B-medlemmer kun den del, der vedrører
klubbens egen drift. Støttemedlemmer betaler kontingent svarende til B-medlemskab.
Prøvemedlemmer er kontingentfrie.

Stk. 3

For juniormedlemmer og pensionistmedlemmer fastsætter generalforsamlingen
særlige, reducerede kontingentsatser.
Generalforsamlingen kan på indstilling fra bestyrelsen fastsætte reducerede
kontingentsatser for andre kategorier.

Stk. 4

Æresmedlemmer er kontingentfrie, idet ASK betaler æresmedlemmets kontingentdel
til hovedkredsen.

Stk. 5

Kontingentet betales i 2 rater halvårsvis forud.
Kontingentet forfalder til betaling således:
1. Pr. 1. april betales for årets 2. og 3. kvartal.
2. Pr. 1. oktober betales for årets 4. og næste års 1. kvartal.
Kontingentopkrævning udsendes af kassereren senest 2 uger før forfaldsdag.

Stk. 6

Et medlem, der ikke – trods skriftlig påmindelse herom – har betalt et forfaldent
kontingent senest 2 måneder efter forfaldsdatoen, slettes som medlem, og
hovedkredsen orienteres om kontingentrestancen.

Stk. 7

Et medlem, der er slettet pga. kontingentrestance eller andet udestående økonomisk
krav fra klubben, kan ikke optages igen, før restancen er betalt.

Stk. 8

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§4

Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Alle A- og Bmedlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er berettigede til at deltage i
generalforsamlingen, og alle deltager med lige ret til at ytre sig og afgive stemme.
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Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes på en klubaften hvert år i februar måned. Datoen
fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Indvarslingen til generalforsamlingen sker, så medlemmerne er gjort bekendt hermed
senest 1 og tidligst 2 måneder i forvejen.
Indvarslingen skal ske skriftligt på mindst én af følgende måder:
Opslag i klubbens lokaler; meddelelse i et digitalt eller trykt medie, som klubben
udgiver (f.eks. hjemmeside eller klubblad); annoncering i lokal avis; udsendelse af
breve og/eller e-mails til de stemmeberettigede medlemmer.
Samtidig med indvarslingen henledes medlemmernes opmærksomhed på, at forslag,
som ønskes behandlet med henblik på en beslutning på generalforsamlingen, skal
fremgå af den endelige dagsorden, og at sådanne forslag derfor skal være formanden i
hænde i færdig, skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen opstiller derpå den færdige dagsorden for generalforsamlingen.
Dagsordenen skal foreligge skriftlig tilgængelig for medlemmerne senest 7 dage før
generalforsamlingen.

Stk. 4

En ordinær generalforsamlings dagsorden fastsættes af bestyrelsen.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassererens forelæggelse af regnskabet (inkl. revisionspåtegningen) for det
afsluttede regnskabsår
4. Indkomne forslag
5. Bestyrelsens forslag for den kommende sæson mht.
- overordnet aktivitetsplan
- tilhørende budget
- kontingentfastsættelse
6. Fastsættelse af spillested, den ugentlige spilledag og spilletid
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Stk. 5

Generalforsamlingens afgørelser træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de af
generalforsamlingens deltagere afgivne stemmer.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Hvis mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt tilkendegiver
et ønske herom, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til
afholdelse tidligst 1 og senest 2 måneder efter modtagelse af ønsket.
Indvarslingen sker i.h.t. §4 stk. 3.
Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal angive den eller de sager,
som ønskes behandlet, og der kan ikke behandles andre sager på en ekstraordinær
generalforsamling end sådanne.
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§5

Bestyrelsen

Stk. 1

Valgbar til bestyrelsen er ethvert A-medlem, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 12 medlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Der skal som minimum
besættes følgende poster: En formand, en kasserer, en sekretær, en turneringsleder og
en juniorleder.

Stk. 4

Samtidig med bestyrelsesvalget vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1
revisorsuppleant.

Stk. 5

Alle valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen, således at halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er på valg ad gangen.
Revisor og dennes revisorsuppleant er på valg hvert år.

Stk. 6

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for generalforsamlingen
disponere over klubbens midler til dennes bedste i overensstemmelse med klubben
formål.

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Bestyrelsens afgørelser sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de
fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 8

Sekretæren fører referat over generalforsamlingen og alle bestyrelsesmøder. Referater
stilles til rådighed for klubbens medlemmer på forespørgsel bortset fra sager, hvor
personlige forhold eller igangværende forhandlinger med tredjepart efter bestyrelsens
skøn tilsiger diskretion.

§6

Ordensforskrifter

Stk. 1

Alle andre aktiviteter end skak og de hermed forbundne, normalt anerkendte
ledsageaktiviteter er forbudt i klubbens lokaler på klubaftenerne. Det er bestyrelsens
opgave at fortolke denne regel samt påse dens overholdelse.

Stk. 2

Bestyrelsen bemyndiges til at udstede og påse overholdelsen af de generelle
ordensforskrifter, som den måtte finde fornødne for opretholdelsen af ro og orden til
fremme af klubbens formål.

§7

Formålets fremme
Bestyrelsen skal i videst muligt omfang virke for:
- at der afholdes turneringer, der er tilgængelige for alle klubbens medlemmer
- at der organiseres andre skakrelaterede aktiviteter, herunder især træning, for at
øge medlemmernes spillestyrke og interesse for spillet
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-

-

at der gøres en særlig indsats for at interessere ungdommen for skakspillet, ikke
mindst af hensyn til klubbens eksistens på længere sigt
at der gøres en særlig indsats for at motivere voksne begyndere og forhenværende
DSU-medlemmer til at spille i klubben
at klubbens medlemmer opmuntres til at repræsentere klubben udadtil samt aktivt
deltage på klubbens hold i hovedkreds- og divisionskampe samt andre holdkampe.
at skakspillet og klubbens aktiviteter kendes af det omgivende samfund
at skakspillets evne til at bygge bro over sociale, etniske, nationale,
aldersmæssige, sprogmæssige og kønsmæssige forskelle erkendes af det
omgivende samfund
at klubbens aktiviteter udøves under respekt for det enkelte medlems interesse i at
dyrke seriøs skak

§8

Ændringer af klubbens vedtægter
Ændringer af klubbens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling (jf. § 4) og
kun, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer
stemmer for et sådant ændringsforslag.

§9

Opløsning af klubben

Stk. 1

Et forslag om klubbens opløsning kan kun gyldigt vedtages af en generalforsamling,
og kun ved at mindst tre fjerdedele af klubbens medlemmer afgiver stemme herfor.
I et sådant spørgsmål vil der undtagelsesvist kunne afgives stemme ved skriftlig
fuldmagt, udstedt til et medlem af klubben.

Stk. 2

Skulle ASK ophøre med at bestå, deponeres aktiverne i DSU under vilkår af, at de kun
udleveres til en ny klub, som geografisk dækker den nuværende (2019) Allerød
Kommune, og som er tilsluttet DSU.

§ 10

Vedtægternes fortolkning
Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
---ooo000ooo---

Allerød Skakklubs første sæt vedtægter blev vedtaget d. 21. november 1939. Derefter er der
foretaget ændringer og tilføjelser:
d. 26. oktober 1943
- d. 7. oktober 1960
- d. 2. oktober 1975
d. 5. oktober 1976
- d. 5. oktober 1978
- d. 21. oktober 1982
d. 18. maj 1989
- d. 3. juni 1993
- d. 26. maj 1994
d. 22. maj 1997
- d. 21. februar 2008
- d. 21. februar 2019
Klubben blev stiftet i 1934 under navnet Lillerød Skakklub. Klubben skiftede navn i konsekvens af
kommunesammenlægningen i 1970, hvor den daværende Lillerød Kommune blev lagt sammen med
nabokommunerne til den nuværende Allerød Kommune.
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