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§ 1. Foreningens navn og hjemsted. 
Foreningens navn er Valby Skakklub, og dens 

hjemsted er Valby, København.  

 

§ 2. Foreningens formål.  
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og 

interessen for skakspillet, idet der skal lægges vægt på 

gennem undervisning og turneringsarrangementer at 

stimulere ungdommens skakinteresse.  

 

§ 3. Foreningen .  
Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af 

Dansk Skak Union gennem Københavns Skak Union.  
 

Stk. 2  

Alle der vedkender sig foreningens formål og 

vedtægter kan optages som medlem.  

 

§ 4. Generalforsamlingen .  
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

På den ordinære generalforsamling foretages 

almindeligt valg til bestyrelse, det reviderede regnskab 

fremlægges til godkendelse, der fastsættes spilletid, 

spillested, kontingent og der behandles andre 

spørgsmål af almindelig interesse for klubben. 

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed 

blandt de fremmødte medlemmer. 

 

Stk. 2 
Medlemmer med kontingentrestance har ingen 

stemmeret på generalforsamlingen  

 

§ 5. Afholdelse af Generalforsamlingen.  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 

15 juni og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages 

varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 

skriftligt af bestyrelsen,  med mindst 14 dages varsel, 

når denne anser det for nødvendigt, eller når 1/3 af 

foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til 

bestyrelsen forlanger det.  

 

§ 6. Forslag til generalforsamlingen.  
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 

afleveres til bestyrelsen senest en uge forinden, dog 

kan 3/4 af de til generalforsamlingens fremmødte 

vedtage at dispensere fra denne regel.  

 

§ 7. Dagsorden.  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 

omfatte:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Turneringer.   

6. Indkomne forslag  

7. Valg til bestyrelsen 

8. Eventuelt.  

. 

Dagsordenen kan suppleres med punkter om emner, 

som efter bestyrelsens skøn eller efter ønske fra en 

forslagsstiller kræver en speciel behandling.  

 

§ 8. Generalforsamlingens valg af bestyrelse.  
Generalforsamlingen vælger en formand, en kasserer, 

samt 2-6 bestyrelsesmedlemmer for 1 år af gangen. 

Vælges der et det maksimale antal bestyrelses-

medlemmer kan bestyrelsen efterfølgende supplere sig 

op til et antal på 8 bestyrelsesmedlemmer.  

 

Stk. 2  

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, 

kan bestyrelsen konstituere et nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Stk. 3 . 
Desuden vælges for et år 2 revisorer og 1 revisor 

suppleant.  

 

§ 9 Bestyrelsen .  
Bestyrelsen optræder på foreningens vegne og kan 

under ansvar overfor generalforsamlingen disponere til 

foreningens bedste og formålets fremme. Afgørelser 

indenfor bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, 

og ved ligestilling er formandens stemme afgørende. 

 

Stk. 2 

Formanden og kassereren tegner i fællesskab for 

foreningens midler. Ved beløb vedrørende den daglige 

drift dog ved kassereren alene.   

 

§ 10. Regnskab.  
Regnskabsåret er fra den 01/01-31/12 

 

§ 11. Spilleregler. 
Spillereglerne er FIDE’s til enhver tid gældende regler. 

Tvivlspørgsmål afgøres af et spilleudvalg på 3 

medlemmer.  

 

§ 12. Medlemskab.  
Medlemskab af foreningen er bindende for mindst 3 

måneder. 

 

§ 13. Kontingent.  
Kontingentet betales kvartalsvis forud på postgiro. 

Forfaldsdato er 15 i kvartalets første måned. Er 

kontingents ikke betalt udsendes en rykker af 

kassereren Et medlem der herefter ikke har betalt 

kontingent kan slettes af medlemslisten i såvel Valby 

Skakklub, som Københavns Skak Union ( og Dansk 

Skak Union ) , og kan ikke optages som medlem af 

nogen af de under hovedorganisationen hørende 

klubber før restancen er betalt   

 

Stk. 2 
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Æresmedlemmer er kontingent fri og klubben betaler 

dennes kontingent til Københavns Skak Union og 

Dansk Skak Union. 

 

Stk. 3 
Kontingentet opdeles i en KSU/DSU del, der fastsættes 

til den til en hver tid gældende sats fra Unionen, og en 

klub del. På generalforsamlingen fastsættes 

kontingentet til klubben, jvf. § 7  

 

 

14. Udmeldelse. 
Udmeldelse af foreningen skal meddeles til et 

bestyrelsesmedlem med mindst 1 måneds varsel til et 

kvartals udgang , jf. bestemmelsen i §12 Kommer en 

sådan udmeldelse for sent, opkræves kun KSU- 

Kontingent for det kommende kvartal – ikke fuldt 

medlemskontingent. Den udmeldte betragtes ikke som 

medlem af klubben i det kvartal vedkommende kun har 

betalt KSU Kontingent. 

 

§15.Vedtægts ændringer 
Forandringer i forenings vedtægter kan kun ske på 

general forsamlingen og kun når mindst 2/3 af de 

fremmødte og i afstemningen deltagende medlemmer 

stemmer for forslaget  

 

§16 Opløsning 
Foreningen kan ikke opløses , når mindst ¼ af dens 

medlemmer stemmer imod. I tilfælde af opløsning 

tilfalder foreningens midler og øvrige aktiver Dansk 

Skak Union.  

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 11/5-1967, med 

ændringer fra 24/05-1973,26-05-1977,22-05-1980,27-

05-1982,19-05-1988,01-06-1995,04-06-1998,27-05-

1999, 31-05-2001, 18-05-2003, 27-05-2004, 26-05-

2005, 01-06-2006 

 

 

 

 

 


