Bilag vedr. forslag til vedtægtsændringer.
Nuværende:
§ 1. Klubbens navn er Sorø Bridgeklub.
Klubben er stiftet med en regnskabsmæssig sammenlægning af Sorø Bridgeklub med Midtsjællands Bridgeklub den 1. april 2001.
Ændres til:
§ 1. Klubbens navn er Sorø Bridgeklub.
Klubben er stiftet med en regnskabsmæssig sammenlægning af Sorø Bridgeklub med Midtsjællands Bridgeklub den 1. april 2001.
Klubben er hjemhørende i Sorø kommune.
Nuværende:
§ 3. Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund og mesterpointsordningen.
Ændres til:
§ 3. Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund og dermed Distrikt Vestsjælland, og som sådan underlagt såvel forbundets som
distriktets vedtægter og reglementer
Nuværende:
§ 4. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer
for 1 år, fastsættes det af generalforsamlingen, hvem der er valgt for et år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer indtil næste generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en suppleant.
Ændres til:
§ 4. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer
for 1 år, fastsættes det af generalforsamlingen, hvem der er valgt for et år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Klubben tegnes af formanden, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer indtil næste generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisor suppleant.
Nuværende:
§ 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.
Ændres til:
§ 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 og af formanden.
Ved økonomiske dispositioner over kr.15.000 eller ved lånoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Såfremt formanden eller kassereren måtte udtræde af klubben, eller af en eller anden grund ikke er i stand til at varetage hvervet,
skal en afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer med virke til næste ordinære generalforsamling. Hvis ingen
ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.
Nuværende:
§ 7. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj.
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

Ændres til:
§ 7. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj.
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 revisorsuppleant
9. Eventuelt

