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Jyderup Bridgeklub
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN

MANDAG d. 30. NOVEMBER 2009, KL. 18.40

DAGSORDEN

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling d. 30. november 2009 kl. 18:40 med 
nedenstående som eneste punkt på dagsordenen.
Punktet kan kun vedtages hvis forslaget opnår flertal på mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer.

Såfremt det måtte ønskes, kan eventuelle fuldmagter overdrages bestyrelsen inden den 
ekstraordinære generalforsamling.

JBK har d. 3. september 2009 modtaget nedenstående anbefaling til ændring af vedtægterne fra 
DBF.
Til bestyrelsen for Jyderup Bridgeklub,
Det er lidt ærgerligt at I ikke har fået det hele med i jeres nye vedtægter, men I mangler desværre 
punktet om hvordan bestyrelsen tegner og hæfter for klubben.  I øvrigt beskytter denne paragraf 
også bestyrelsen i økonomiske anliggender. 

Jeg foreslår derfor en vedtægtsændring som følger: 

§ 11 Tegning og hæftelse.
Klubben tegnes af formanden.  Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- eller ved 
låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 
klubben. 

Indførelsen af denne (eller lignende) paragraf er et krav for at DBf kan godkende jeres vedtægter. 
Den resterende del af vedtægterne er OK.
På repræsentantsskabsmødet den 13. juni 2009 udtrykte repræsentanterne et stærkt ønske om at 
få afsluttet vedtægtsprojektet inden udgangen af år 2009.  Dette for at fjerne enhver risiko for at 
DBf og/eller klubberne under DBf bliver pålagt at betale skat, moms og/eller at kommunerne 
fjerner eventuelle ydelser (gratis spillelokaler, tilskud m.v.). Som I kan se, er det vigtigt at jeres 
vedtægter bliver bragt på plads så hurtigt som muligt, helst gennem en ekstraordinær 
generalforsamling.
Venligst hold mig underrettet om den videre udvikling.

 Med venlig hilsen

Thomas Würtz, 
Projektkoordinator
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Jyderup Bridgeklub
Vedtægtsprojektet 

REFERAT

1. Valg af dirigent.
Flemming Larsen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at Jyderup Bridgeklubs ekstraordinære generalforsamling var 
indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Ændring af klubbens vedtægter.
Fremlagt forslag blev vedtaget.

Referatet godkendes:

Dirigent: ___________ _______________________________________
Dato Flemming Larsen

Formand: ___________ _______________________________________
Dato Hanne Knudsen


