Forslag til vedtægtsændringer
til Sorø Bridgeklubs generalforsamling 26. april 2017.
Bemærkninger til ændringsforslagene
I forbindelse med kassererskift sidste sommer oplevede bestyrelsen, at banken skulle have legitimation fra
alle bestyrelsesmedlemmer, fordi vi ikke i vedtægterne har en bestemmelse, som placerer retten til at
disponere over klubbens penge hos kassereren.
Det er for at få sat en sådan bestemmelse ind i vedtægterne, at vi fremsætter forslag til
vedtægtsændringer. De to andre ændringsforslag er småjusteringer, som vi foreslår, at vi tager med, når vi
alligevel skal ændre vedtægterne.
Det ene er, at vi foreslår, at bestemmelsen om, at bestyrelsen skal nedsætte et spilleudvalg, og hvordan det
skal sammensættes, udgår.
Det er ikke fordi, vi synes, at det er en dårlig idé at have et spilleudvalg, men fordi, vi ikke synes, at det
behøver at stå i vedtægterne. Der er ikke noget i vejen for, at vi kan nedsætte et spilleudvalg, selv om det
ikke står i vedtægterne. Vi har ikke haft nedsat et spilleudvalg i de sidste mange år.
Det andet er, at vi foreslår bestemmelsen om, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april
ændret til, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af maj.
Vi har ikke aktuelt planer om at ændre på, hvornår generalforsamlingen skal holdes. Men der har været
overvejelser om at holde den i begyndelsen af maj, og skulle der senere være stemning for det, skal
vedtægterne ikke stå i vejen herfor.
Ændringsforslag:
1. Den eksisterende § 5 udgår. Den har følgende tekst:
”§ 5. Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg for hver spilledag til at tilrettelægge og lede turneringer.
I dette skal der være mindst et bestyrelsesmedlem.
Hver spilledag fastlægger sin egen kultur.
Bestyrelsen nedsætter en turneringskomite på 3 medlemmer, hvoraf mindst et skal være medlem
af bestyrelsen. Komiteen er klubbens lov- og regelfortolkende udvalg. ”
2. Som ny § 5 indsættes følgende:
”§ 5. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos bestyrelsen, skal foreningens midler indsættes på
særskilt konto i et pengeinstitut. Der skal kun kunne hæves eller overføres penge af kassereren
eller af formanden. ”
3. I § 7 ændres 2. pkt. fra ” Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april. ” til ”Ordinær
generalforsamling afholdes inden udgangen af maj. ”

Forslag til ændring af lille passus i § 7.
Nuværende passus ( skrevet med FED og RØD )
§ 7. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden
udgangen af april. Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af årskontingent og spilleafgift
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
9. Eventuelt
Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen ved opslag på klubbens
opslagstavle og meddelelse til samtlige medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle
punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er vedtægtsændringer,
som kun kan vedtages med mindst 2/3´s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer,
samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3´s majoritet af samtlige
klubbens medlemmer.
Såfremt et forslag til klubbens opløsning vel opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen
mødende medlemmer, men ikke 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indvarsles med mindst 7 dages
varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages
med 2/3´s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller efter mindst
1/3 af klubbens medlemmer har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.
Skriftlig afstemning af et forslag kan forlanges af blot ét medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved
valg mellem flere kandidater.

Foreslås ændret til:
Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen ved opslag på klubbens
opslagstavle og på klubbens hjemmeside.
Resten af paragraffen forbliver uændret, dog med undtagelse af ændringen fra punkt 3.

Bestyrelsen

