
Foreningen "ChessCamp"
 

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er "ChessCamp", stiftet i Ringsted den 28. oktober 2000. Foreningens hjemsted er
formandens adresse.

Foreningens formål er at fremme interessen for skakspillet gennem afholdelse af en årlig
sommerlejr for børn og unge med skak som hovedaktivitet. Lejren afholdes indenfor det geografiske
område, der udgør Dansk Skak Unions 2. hovedkreds, og det skal tilstræbes at deltagerbetalingen
holdes på et rimeligt niveau for, så vidt muligt, at give alle børn lejlighed til at deltage uanset social
status e.l.

§ 2

Foreningen optager som medlemmer alle med interesse i opfyldelsen af foreningens formål. Alle
medlemmer har uanset alder stemmeret på generalforsamlingen, Valgbarhed til tillidsposter har kun
medlemmer, der er fyldt 18 år.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales normalt helårligt forud.
Bestyrelsen fastsætter konkrete retningslinier for opkrævning og betaling af kontingent.

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

§ 3

Ordinær generalforsamling afholdes i oktober eller november måned og indkaldes skriftligt med
mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
halvdelen af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

§ 4



Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år,
desuden vælges hvert år to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig
hurtigst muligt efter generalforsamlingen med udpegelse af kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger endvidere to revisorer, skiftevis for to år ad gangen, samt to
bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant for ét år ad gangen.

§ 5

Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en
generalforsamling. Ved al anden afstemning er simpel majoritet gældende. I tilfælde af
stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 6

Hvor vedtægterne intet foreskriver, kan bestyrelsen handle på egen hånd, og sagen forelægges da på
førstkommende generalforsamling.

§ 7

Foreningen opløses, når 3/4 af foreningens samlede medlemstal stemmer derfor på en
generalforsamling, eller såfremt der tre på hinanden følgende år ikke er afholdt sommerlejr i
henhold til § 1.

Ved foreningens opløsning deponeres foreningens formue hos Dansk Skak Unions 2. hovedkreds,
som kan disponere over beløbet til børne- og ungdomsarbejde.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 28. oktober 2000 i Ringsted


