
Vedtægter for Frem Skakklub
 

§ 1: Klubbens hjemsted er Odense 

Kommune. 
 

§ 2: Klubbens formål er at fremme og 

udvikle kendskabet til skak. Klubben er 

medlem af Dansk Skak Union (DSU), 

Fyns Skak Union (FSU) samt de 

organisationer, som disse er medlem af. 

Klubben er desuden medlem af Dansk 

Skoleskak. 
 

§ 3: Medlemskab er åbent for alle, 

medmindre vedkommende tidligere er 

blevet ekskluderet af én af de 

organisationer, som klubben er medlem 

af, eller en enig bestyrelse har 

tungtvejende grunde til at nægte 

vedkommende medlemskab. 
 

§ 4: Medlemmerne opdeles i: Børn og 

juniorer (indtil det fyldte 20. år) og 

seniorer (over 20 år). Der skelnes 

endvidere mellem aktive og passive 

medlemmer, hvor aktive spillere kan 

deltage i alle klubbens aktiviteter, mens 

passive medlemmer kun kan deltage i 

klubbens interne arrangementer. 

Æresmedlemmer (kontingentfri) kan 

udnævnes af generalforsamlingen. 
 

§ 5: Generalforsamlingen (samtlige 

fremmødte medlemmer) er klubbens 

øverste myndighed, og er 

beslutningsdygtig, når den er indkaldt 

med lovligt varsel, d.v.s. 3 uger før 

afholdelse. Generalforsamlingen 

indkaldes skriftligt. 
 

 

 

 

§ 5a: Ved henvendelse til Odense 

Kommune og andre offentlige 

myndigheder repræsenteres (tegnes) 

klubben af formand og kasserer. 
 

§ 6: Den ordinære generalforsamling 

afholdes årligt i april/maj måned, og 

afgørelserne træffes ved simpelt 

stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer 

kræves dog at mindst 1/3 af klubbens 

medlemmer er til stede, og at mindst 

2/3 af de fremmødte stemmer for 

vedtægtsændringen. 
 

 

Dagsorden for generalforsamlingen 

er som følger: 
  

1.) Valg af dirigent og referent. 
 

2.) Formandens beretning. 
 

3.) Kassererens reviderede regnskab for 

sidste kalenderår. 
 

4.) Fastsættelse af kontingent. 
 

5.) Behandling af indkomne forslag. 
 

Valg til bestyrelse: 
 

6.) Formand (afgår ulige år). 
 

7.) Kasserer (afgår lige år). 
  

8.) Bestyrelsesmedlem(mer), 

      (1 lige år, 2 ulige år). 
 

9.) 2 suppleanter, afgår hvert år. 
 

10.) 2 revisorer, afgår på skift  

      hvert andet år. 

 



  

11.) Revisorsuppleant, afgår hvert år. 
 

12.) Eventuelt. 
 

§ 7: Forslag til generalforsamling skal 

skriftligt tilstilles formanden senest 14 

dage før afholdelse af 

generalforsamling. Afstemning foregår 

ved almindelig håndsoprækning, dog 

kan et medlem kræve skriftlig 

afstemning.  
 

§ 8: Bestyrelsen konstituerer sig selv, 

bortset fra formands- og 

kassererposten. Bestyrelsen må ikke 

stifte gæld, medmindre der kan skaffes 

umiddelbar dækning for denne, uden 

generalforsamlingens godkendelse. 
 

§ 9: Skylder et medlem mere end 3 

måneders kontingent, kan bestyrelsen 

slette vedkommende af medlemslisten. 
 

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling 

kan indkaldes, når 25 % af klubbens 

medlemmer, eller et flertal af 

bestyrelsen, skriftligt anmoder 

formanden derom. 

Generalforsamlingen afholdes senest 

14 dage efter anmodningen; 

medlemmerne skal have skriftlig 

indkaldelse og dagsorden fastsættes af 

indkaldende myndighed. 
 

§ 11: Klubben kan ikke opløses, så 

længe den består af mindst 8 

medlemmer. 
 

§ 12: I tilfælde af opløsning skal 

klubbens midler og materialer 

overdrages til FSU med den klausul, at 

de skal anvendes til skakspillets 

fremme blandt børn og unge i Odense 

Kommune.

 

 

Vedtaget på Frem Skakklubs generalforsamling 

og senest ændret på generalforsamlingen den 5. maj 2014. 

 


