Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen for Hobro Bridgeklub indstiller følgende til vedtagelse på klubbens generalforsamling
d. 26. marts 2012:

§1

Tilføjelse:
Klubben består af alle medlemmer (herefter kaldet hovedklubben) samt et antal
afdelinger omfattende medlemmer tilmeldt en given spilledag (herefter kaldet
underklubber)

§5

Nuværende tekst:
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og er ens for alle og er altid gældende for en
hel sæson (1. september – 31 august), dog med følgende undtagelser:
- Medlemmer der indmeldes efter 1. januar betaler ½ kontingent
- Passive medlemmer (personer der ikke deltager i klubbens løbende turneringer)
betaler nedsat kontingent.
- Juniormedlemmer (under 26 år) betaler nedsat kontingent.
- Bestyrelsesmedlemmer og turneringsleder er kontingentfri
Ny tekst (ændringer fremhævet):
Kontingentet består af kontingent til Danmarks Bridgeforbund og
klubkontingent.
Klubkontingentet fastsættes af bestyrelsen og er ens for alle og er altid gældende
for en hel sæson (1. september – 31. august), dog med følgende undtagelser:
- Der betales kun fuldt klubkontingent for den første spilledag.
- Medlemmer der indmeldes efter 1. januar betaler ½ klubkontingent.
- Passive medlemmer (personer der ikke deltager i klubbens løbende turneringer)
betaler nedsat klubkontingent.
- Juniormedlemmer (under 26 år) betaler nedsat klubkontingent.
- Bestyrelsesmedlemmer og turneringsleder betaler ikke klubkontingent.
- Bestyrelsen kan bevilge frihed for klubkontingent til hjælpere.
- Bestyrelsen kan bevilge fuld kontingentfrihed til personer der yder en særlig
indsats.

§7

Nuværende tekst:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2

og i ulige år 3 medlemmer.
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Såfremt en suppleant
indtræder i bestyrelsen bliver denne siddende i det oprindelige medlems fulde
periode.
Alle medlemmer er forpligtiget til at modtage valg til bestyrelsen. Dog kan
fratrådte bestyrelsesmedlemmer frasige sig valg de første 2 år efter deres fratræden.
Bestyrelsesmedlemmer der har fungeret i 8 år kan først genvælges et år efter deres
fratræden.
Det bør tilstræbes at bestyrelsen udgør et repræsentativt udvalg af medlemmerne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er
tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Klubben tegnes af formand og kasserer.
Ny tekst:
Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer fra hovedklubben samt 1 medlem
fra hver underklub.
Medlemmerne fra hovedklubben vælges direkte på generalforsamlingen og vælges
for 2 år ad gangen således at 2 medlemmer er på valg hvert år. Herudover vælges
hvert år 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Såfremt en suppleant indtræder i
bestyrelsen bliver denne sidende i det oprindelige medlems fulde valgperiode.
På generalforsamlingen 2012 vælges 4 medlemmer fra hovedklubben. Ved
konstitueringen beslutter bestyrelsen hvilke 2 af disse der er på valg på
generalforsamlingen 2013.
Medlemmer for underklubber vælges således:
- Hver underklub vælger 1 medlem til bestyrelsen samt en suppleant herfor for 1 år
ad gangen. Medlemmet skal til enhver tid være tilmeldt den underklub
vedkommende repræsenterer.
- Valget skal finde sted på en almindelig spilledag senest 10 dage før
generalforsamlingen og skal umiddelbart herefter meddeles bestyrelsen.
- Valgdatoen skal varsles på de 2 nærmest før liggende spilledage.
- Valget følger samme procedure som er gældende for generalforsamlingen.
- Såfremt en underklub ikke ønsker at vælge et medlem til bestyrelsen står pladsen
vakant til næste generalforsamling.
- Intet medlem kan vælges for både en underklub og hovedklubben
- Nye underklubber kan først vælge medlem til bestyrelsen i forbindelse med
førstkommende ordinære generalforsamling.
Alle medlemmer er forpligtet til at modtage valg til bestyrelsen. Dog kan fratrådte
medlemmer frasige sig valg de første 2 år efter deres fratræden.
Bestyrelsesmedlemmer der har fungeret i 8 år kan først genvælges 1 år efter deres

fratræden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er til
stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Klubben tegnes af formand og kasserer.
§8

Ændring:
Klubbens regnskabsår er 1. marts – 28. februar

§9

Ændring:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. marts – 15. april
Tilføjelse (dagsorden)
Orientering om valg af bestyrelsesmedlemmer for underklubber.
Ændring (dagsordenen):
Valg af bestyrelsesmedlemmer for hovedklubben og suppleanter herfor
Ændring:
Nuværende tekst:
Generalforsamlingen afholdes en ordinær spilleaften og skal indvarsles på de 2
spilleaftener der ligger umiddelbart før.
Ny tekst:
Generalforsamlingen afholdes en ordinær spilledag for en underklub med
spilletidspunkt efter kl. 18.
Generalforsamlingen skal indvarsles i alle underklubber på de 2 nærmest før
liggende spilledage.
Tilføjelse:
Hvert medlem har én stemme. Fraværende medlemmer kan stemme via skriftlig
fuldmagt, der skal udstedes til navngivet medlem og medbringes på
generalforsamlingen. Hvert tilstedeværende medlem kan kun benytte én fuldmagt.
Tilføjelse:
Er der mere end 2 kandidater til valg til kun én post holdes først afstemning blandt

alle kandidater og dernæst afstemning bland de 2 kandidater der opnåede flest
stemmer, med mindre én kandidat opnåede over halvdelen af stemmerne i første
stemmerunde.
§ 11

Ændring:
Nuværende tekst:
Bestyrelsen udpeger en turneringsleder der leder alle klubturneringer i henhold til
gældende regler og love i Danmarks Bridgeforbund.
Ny tekst:
Bestyrelsen udpeger en hovedturneringsleder der er ansvarlig for alle
klubturneringer i henhold til gældende regler og love i Danmarks Bridgeforbund,
samt en turneringsleder for hver spilledag.

§ 13

Udgår
(Medlemmers pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i ”Klubregler for
Hobro Bridgeklub”.)

§ 14

Bliver til § 13

Disse ændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen

