
Forslag 1: Ændring af klubbens vedtægter 

Nuværende tekst: 

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, normalt i april måned. Indkaldelse sker 

med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse i klubbladet, på klubbens hjemmeside samt ved opslag i 

klubben. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig 

uanset de mødtes antal og ved almindelig stemmeflertal, udover det i § 14 foreskrevne. Stemmeafgivning 

kan kun foretages ved personlig fremmøde. Såfremt et medlem ønsker det, stemmes der skriftligt. 

Ændres til: 

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, normalt i april eller maj måned. 

Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside samt ved opslag 

i klubben. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig 

uanset de mødtes antal og ved almindelig stemmeflertal, udover det i § 14 foreskrevne. Stemmeafgivning 

kan kun foretages ved personlig fremmøde. Såfremt et medlem ønsker det, stemmes der skriftligt. 

Nuværende tekst: 

§ 7. Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubbens lokale 8 dage før generalforsamlingen, 
sammen med de i § 6 indkomne forslag. Kun de sager, der er rettidigt indgivet, og som er opført på 
dagsordenen, kan der stemmes om. 
Dagorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning vedrørende juniorskak 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand/kasserer 
7. Valg til bestyrelsen: 2 / 3 medlemmer 
8. Valg af bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 
Vedr. punkt 6 og 7: På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.  
På ulige årstal vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Alle valg gælder for 2 år. 
 
Ændres til: 
§ 7. Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubbens lokale 8 dage før generalforsamlingen, 
sammen med de i § 6 indkomne forslag. Kun de sager, der er rettidigt indgivet, og som er opført på 
dagsordenen, kan der stemmes om. 
Dagorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning vedrørende juniorskak 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand/kasserer 
7. Valg til bestyrelsen: 1 / 2 medlemmer 
8. Valg af bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 



9. Eventuelt 
 
Vedr. punkt 6 og 7: På lige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.  
På ulige årstal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Alle valg gælder for 2 år undtagen suppleant og revisorsuppleant som kun gælder for 1 år. 
 
Nuværende tekst: 
§ 14. Ændringer i klubbens love samt eksklusion af et medlem kan kun vedtages på en 
generalforsamlingen, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til sted, og mindst 2/3 
af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
Ændres til: 
§ 14. Ændringer i klubbens love samt eksklusion af et medlem kan kun vedtages på en 
generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
  



Forslag 2: 
Kontingent til DSU stiger med 30 kr. for børn, 60 kr. for juniorer og seniorer og 80kr. for voksne.  
Det foreslås at kontingentet ændres til: 

Medlemstype Nuværende kontingent Foreslået nyt kontingent Heraf til DSU / 6. hk. 

Børn (op til 14 år) 360 kr. 400 kr. 350 kr. 

Juniorer (14 til 20 år) 420 kr. 600 kr. 520 kr. 

Voksne (20 til 65 år) 720 kr. 800 kr. 620 kr. 

Pensionister (over 65 år) 520 kr. 600 kr. 520 kr. 

B-medlemmer 250 kr. 250 kr. 0 kr. 

 
 
Alle kontingenter er for 1 år 


