
Vedtægter for Nykøbing Sjælland Skakklub 

§ 1. Klubbens navn er Nykøbing Sjælland Skakklub. Hjemmehørende i Odsherred kommune. 

§ 2. Klubbens formål er at udbrede kendskabet til skakspillet og udvikle medlemmernes spilledygtighed. Endvidere er det klubbens 

formål at være samlingssted for alle skakinteresserede børn og voksne, således at der skabes det bedst mulige sportslige samt 

sociale samvær med skakken i centrum. Alle som har interesse i skakspillet kan optages som medlemmer. Bestyrelsen 

indhenter børneattest for personer, som sættes til at undervise børn under 15 år. 

§ 3. Årskontingentet forfalder til betaling forud pr. 1. september. Medlemmer, som ikke er i restance for tidligere år, kan udskyde 

betalingen til 1. december. Nye medlemmer skal dog betale forud det første år. Klubbens regnskabsår er 1. maj til 30. april. 

§ 4. I skakklubben kan alle skakinteresserede optages som A-medlemmer med stemmeret. Uden stemmeret optages B-med-

lemmer, som er medlemmer af Dansk Skak Union gennem en anden klub. B-medlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter 

bortset fra holdturnering. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.  

Skakklubben kan mod halv kontingent optage passive medlemmer, som ikke er medlem af Dansk Skak Union.  

§ 5. Klubben tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år: på lige år vælges 2 medlemmer, på ulige år vælges 3 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, og der 

vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorer vælges for 2 år og afgår efter tur. Kun medlemmer over 15 år har 

stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Kun medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. 

§ 7. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af maj eller begyndelsen af juni. Generalforsamlingen er 

klubbens øverste myndighed. Den varsles mindst 5 uger i forvejen ved meddelelse til medlemmerne. 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødet, og den endelige dagsorden udsendes af 

formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Så vidt muligt vedlægges dagsordenen revideret regnskab og oversigt over 

klubbens indtægter og udgifter vedrørende kontingenter og kørselsgodtgørelse. På den årlige generalforsamling afgøres alle 

sager med almindeligt stemmeflertal. 

  Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 

  2. Valg af referent 

  3. Formandens beretning 

  4. Regnskab 

  5. Kontingent 

  6. Indkomne forslag 

  7. Valg til bestyrelse, revisor og suppleanter 

  8. Eventuelt 

 Inden generalforsamlingen afsluttes, oplæser referenten eventuelle beslutninger truffet på mødet. Referat af generalforsam-

 lingen udsendes  til medlemmerne snarest belejligt. 

§ 8. Holdopstilling foretages ud fra spillernes aktuelle ratingtal. En spiller kan af personlige grunde ønske sig en lavere placering på 

styrkelisten, men aldrig en højere placering. Bestyrelsen tager efterfølgende stilling til ønsket. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt 

begærer det. Et sådant møde varsles mindst 2 uger i forvejen, og dagsorden vedlægges indkaldelsen. 

§10. Ophævelse af skakklubben kan kun ske på en ordinær generalforsamling, når fire femtedele af samtlige medlemmer stemmer 

for. Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan fire femtedele af de mødte 

medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling vedtage ophævelsen. 

 I tilfælde af klubbens ophør tilfalder en eventuel formue samt klubbens ejendele Odsherred Kommune. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. juni 2017. 
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