
LOVE FOR NØRRESUNDBY SKAKKLUB 

 
§ 1. Klubbens navn er Nørresundby Skakklub, og dens hjemsted er Nørresundby. 

Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union. 

 
§ 2. Klubbens formål er at samle skakspillere og udvikle deres spillestyrke samt at 

udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet i Nørresundby og 

omegn. 

 
§ 3. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Generalforsamlinger kan kun indkaldes af bestyrelsen. 

 
§ 4. Der afholdes ordinær generalforsamling i maj – juni måned. På denne foretages 

valg af bestyrelse og revisorer. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år, 

og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse 

om kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig 

interesse for klubben. 

 
§ 5. Bestyrelsen skal uden opsættende virkning indkalde til generalforsamling, når 

dette forlanges enten af formanden, et flertal af bestyrelsen, eller når en fjerdedel 

af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med 

angivelse af forhandlingspunkter. 

 
§ 6. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftlig med mindst 10 dages varsel og 

med angivelse af dagsorden. Der kan dog på generalforsamlingen foretages 

ændringer i dagsordenen, såfremt et flertal stemmer for. Forslag, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 
§ 7. Generalforsamlingen åbnes med valg af en dirigent og afgør selv spørgsmålet om 

sin formelle lovlighed. En generalforsamling er ikke beslutningsdygtig, når ikke 

mindst en fjerdedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede 

indvarsles til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig, uden hensyn til 

hvor mange medlemmer der er mødt. 

 
§ 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen, undtagen om lovændringer og klubbens 

ophævelse, træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Når blot ét 
medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. 

 
§ 9. Til loves vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves to tredjedel af de 

fremmødte medlemmers stemmer. Til beslutning om klubbens ophævelse kræves 

tre fjerdedel af samtlige medlemmers stemmer. 

 
§ 10. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på 

generalforsamlingen således, at formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges i 

ulige år, og kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Formand og 

kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Desuden vælges årligt en første- 

og en anden suppleant til bestyrelsen. 

 
§ 11. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for 

generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. 

Bestyrelsen vælger en sekretær af sin midte og fordeler i øvrigt arbejdet mellem 

sig. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, og dette er beslutningsdygtigt, når 3 

bestyrelsesmedlemmer er til stede. I presserende spørgsmål kan formanden om 

nødvendigt træffe foreløbig afgørelse. På forlangende af to bestyrelsesmedlemmer 

skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde senest førstkommende spilleaften. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, 

er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er pligtig at føre 

forhandlingsprotokol og materialeliste, som altid skal holdes a jour. Kassereren 

fører fortegnelse over medlemmerne, sørger for klubbens regnskab og er ansvarlig 

for de ham betroede midler. Han må ikke ligge inde med større kontante beløb. 

 
§ 12.   Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Generalforsamlingen vælger årligt to revisorer, som reviderer regnskabet og 

konstaterer beholdninger og materiel. 

 
§ 13. Optagelse i klubben sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Nægter 

bestyrelsen at optage nogen, kan sagen bringes frem på førstkommende 

generalforsamling. 

 
§ 14.   Udmeldelse eller ændring af bopæl skal omgående meddeles kassereren. 

 
§ 15. Har et medlem ikke betalt kontingent for de sidste 3 måneder, kan vedkommende 

slettes som medlem. Et for restance slettet medlem kan atter optages, når gælden 

er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge hel eller delvis fritagelse for 

kontingent. 

 
§ 16. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel er til 

grov gene for klubbens almenvel eller til fare for klubbens sportslige omdømme. 

Et sådant ekskluderet medlem kan ikke genoptages, før en generalforsamling 

træffer beslutning herom. 

 
§ 17.   Andre spil end skak er ikke tilladt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftener. 

 
§ 18. I tilfælde af klubbens opløsning skal materialer og midler anvendes til skakspillets 

fremme i Nørresundby. 

 
 

Nærværende love, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. maj 

1936, er ændret og vedtaget på de ordinære generalforsamlinger den 16. april 

1962, den 10. maj 1984, den 5. juni 1998 og den 11. juni 2015. 


