Jyderup Bridgeklub
Vedtægter

1. Jyderup Bridgeklub er hjemmehørende i Holbæk Kommune. Klubbens formål er at samle
interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning
og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for
bridge. Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund. Der spilles om mesterpoint.
2. Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 4 er på valg i lige år og 3 er
på valg i ulige år. Endvidere vælges en bestyrelsessuppleant for et 1 år ad gangen,
suppleanten indtræder automatisk i bestyrelsen ved vakance.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær er
beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemmeafgørende.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant begge for 2 år, således
at der altid er 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
3. Bestyrelsen udpeger en administrator for mesterpoints ordningen, samt det nødvendige
antal turneringsledere til at tilrettelægge og lede de af bestyrelsen vedtagne turneringer.
Turneringslederne kan deltage i bestyrelsesmøderne - dog uden stemmeret.
4. Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
5. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes i
forbindelse med indbydelse eller en folder, der deles ud ved sæsonstart.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Valg af delegerede til distriktets ordinære generalforsamling
(1 stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer)
11. Eventuelt
Generalforsamlingen skal indvarsles senest 21 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes
behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde 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 dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med 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. Efter
generalforsamlingen udarbejdes et referat der godkendes og underskrives af dirigenten.
Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på
generalforsamlingen mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens
medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til 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
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inden 1 måned efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske
herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages
varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag. Skriftlig afstemning skal foregå,
når 1 af de fremmødte medlemmer forlanger det.
6. Års- og turneringskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens oplæg.
Medlemmer under uddannelse, der ikke er fyldt 21 år den 1. januar i spillesæsonen, får en
reduktion af turneringskontingentet. Størrelsen af reduktionen fastsættes af bestyrelsen.
7. Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i
forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer, som arrangeres af DBF og som er
tilmeldt gennem klubben.
8. Der må ikke spilles om penge i klubben.
9. Særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler er
angivet i den på generalforsamling vedtagne: "Klubregler for Jyderup Bridgeklub"
10. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt
vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at
sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på
dagsordenen som særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver
samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. En eksklusion skal indberettes til
Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 og 14.
11. Tegning og hæftelse. Klubben tegnes af formanden Der påhviler ikke klubbens medlemmer
nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.
12. I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (se §
5), skal spillerekvisitterne og en evt. formue overgå til en anden forening under DBF, som skal
udpeges af generalforsamlingen.
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