
    LOVE FOR HERNING SKAKKLUB. 
 
Herning Skakklub er en fortsættende sammenslutning af Herning Skakforening stiftet d. 16. marts 
1905 og Herning Skakklub af 1926, stiftet d. 16. november 1926. 
 
 § 1. 
 
Foreningens navn er Herning Skakklub, og dens hjemsted er Herning Kommune. 
 
 § 2. 
 
Foreningens formål er foruden at virke for skakspillets udbredelse i Herning og omegn at øge 
spillestyrken og skabe fællesskab og kammeratskab blandt foreningens medlemmer. 
Foreningen skal være medlem af Dansk Skak Union. 
 
 § 3. 
 
Som medlem af foreningen kan optages personer med interesse for foreningens formål. 
Optagelse af medlemmer godkendes af bestyrelsen og kan indankes for generalforsamlingen. 
 
 
 § 4. 
 
Generalforsamlingen har indenfor de i klubbens love fastsatte grænser den øverste myndighed i alle 
foreningens anliggender. 
Klubbens generalforsamling afholdes i Herning og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel i 
skriftlig form eller ved elektronisk post til samtlige medlemmer og skal indeholde dagsordenen. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest  15. 
marts. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. 
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Drøftelse af næste sæsons klubturnering. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af formand eller kasserer. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af suppleanter. 
10.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
11.Valg af udtagelsesudvalg. 
12.Eventuelt. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen forlanger det, eller mindst 1/5 af 
medlemmerne skriftligt til bestyrelsen stiller krav herom. 
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal - jvf. dog undtagelserne i 
paragraf 9 og 10. Hvert medlem har een stemme og kan i tilfælde af forfald ved fremmøde ved 
skriftlig fuldmagt bemyndige et andet medlem til at stemme i sit navn. Kræver blot et enkelt medlem 
skriftlig, hemmelig afstemning, skal dette imødekommes. 
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 § 5. 
 
Foreningens bestyrelse består af formanden, kassereren og 3 andre medlemmer, der vælges for 2 år 
ad gangen på den ordinære generalforsamling. I ulige år vælges formanden og et medlem, i lige år 
kassereren og 2 medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med 
næstformand, turneringsleder og sekretær. 
Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og varetager dens daglige drift med ansvar overfor   
generalforsamlingen og med denne som overinstans. Bestyrelsen træffer sine afgørelser med 
almindeligt stemmeflertal , idet dog mindst 4 af dens medlemmer skal deltage i afgørelser af 
betydningsfulde spørgsmål, der ikke henhører under det  enkelte bestyrelsesmedlems naturlige 
område. Klubben forpligtes ved underskrift af tre medlemmer af bestyrelsen, hvoriblandt formanden 
eller kassereren. Kassereren alene er befuldmægtiget til at disponere over klubbens kontanter, bank 
eller sparekassekonti. Denne fuldmagt kan tilbagekaldes med omgående virkning, såfremt eet 
bestyrelsesmedlem fremsætter begrundet anmodning herom. 
Suppleant(er) indkaldes kun til bestyrelsesmøder, hvis vedkommende er trådt ind i bestyrelsen, og 
dette kan kun ske i det omfang valgt(e) bestyrelsesmedlem(mer) er udtrådt af bestyrelsen. 
Suppleanterne indtræder i påkommende tilfælde i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt og 
fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Suppleanterne vælges for et år af gangen. 
Foreningens to revisorer vælges for et år af gangen. Kassereren tilstiller disse hvert år senest tre dage 
før generalforsamlingen klubbens regnskab til revision. 
 
 

§ 6. 
 
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
 
 

§ 7. 
 
På den ordinære generalforsamling vælges, for et år, et udtagelsesudvalg bestående af 5 
medlemmer. 2 medlemmer vælges af bestyrelsen af dennes midte, mens 3 medlemmer vælges af 
generalforsamlingen udenfor bestyrelsens kreds. 
Udtagelsesudvalgets opgave er at udtage hold til de af Dansk Skak Union udskrevne turneringer. 
 

§ 8. 
 
Finder bestyrelsen det af hensyn til foreningens trivsel, interne forhold eller omdømme påkrævet, er 
den bemyndiget til at ekskludere et eller flere medlemmer. 
Sådan eksklusion træder i kraft efter skriftlig, anbefalet meddelelse til vedkommende, men skal 
efterprøves på den nærmest følgende generalforsamling, hvor vedkommende ekskluderede vil få ret 
til at fremføre vedkommendes synspunkter, hvorefter det beror på generalforsamlingens afgørelse at 
be- eller afkræfte eksklusionen. Et efter disse retningslinier ekskluderet medlem kan til enhver  
tid(dog kun een gang pr. sæson) ved derom indgiven skriftlig ansøgning begære sig genoptaget i 
klubben - stadig med nærmest følgende generalforsamling som øverste instans. 
Bestyrelsen kan slette et medlem med et kvartals kontingentrestance. 
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 § 9 
 
Ændringer i foreningens love kan kun ske på en generalforsamling, og kun når mindst to trediedele af 
de fremmødte medlemmer stemmer for dette. 
 
 § 10. 
 
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og 
af disse to tredjedele stemmer for opløsningen. 
Sådan opløsning er kun gyldigt vedtaget, når den efter samme retningslinier er bekræftet på en 
ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 4 uger efter den i første instans opløsende 
generalforsamling og i begge tilfælde kun , hvis under 8 medlemmer stemmer imod. 
Skulle foreningen i henhold til denne paragraf ophøre at bestå, tilfalder på daværende tidspunkt en 
eventuel nettoformue Dansk Skak Union. 
 
 
 § 11. 
 
Tvivl om fortolkningen af disse love afgøres af bestyrelsen med generalforsamlingen som 
overinstans.   
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. august 1998 med ændringer vedtaget på de 
ordinære generalforsamlinger 30. april 2001, 29. april 2002, 24. april 2006 og 29. april 2014. 
 
 
 


