
§ 1: Navn
Klubben er en videreførelse af Randers Skakforening, der blev oprettet den 23. oktober 
1890, Randers Skakklub af 1932 og Skakklubben Rokaden, der blev oprettet den 20. 
maj 2003 som en fusion af Skakklubben Tårnet og Skakklubben af 1946, Randers.
Klubbens navn er Randers Skakklub. 
Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

§ 2: Formål
Klubbens formål er at samle skakspillere i Randers by og omegn for derigennem at 
virke til skakspillets udvikling. 
Dette søges gennemført ved skakturneringer, demonstrationer, undervisning og 
foredrag. 
Klubben lægger vægt på at skabe fællesskab og kammeratskab blandt medlemmerne 
samt at øge spillestyrken blandt medlemmerne.
Klubben er medlem af Dansk Skak Union.

§ 3: Medlemmer
I klubben kan optages enhver person, der tilslutter sig klubbens formål.
B-medlemskab er for de medlemmer, der er tilmeldt Dansk Skak Union igennem en 
anden klub, men som gerne vil deltage i klubbens aktiviteter. B-medlemmer kan ikke 
spille for klubbens hold i holdturneringen.

§ 4: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Den afholdes i Randers en gang årligt i april eller maj måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel pr. post eller i 
elektronisk form til samtlige medlemmer med meddelelse om generalforsamlingens 
dagsorden.

Den har følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse til godkendelse af klubbens driftregnskab og status.
4. Fremlæggelse af budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sendt til formanden 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen forlanger det 
eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen stiller krav herom.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Dette gælder også for en ekstraordinær generalforsamling, jvf. dog undtagelserne i § 
10 i vedtægterne.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog med 
undtagelse af vedtægtsændringer, hvor det kræves, at 2/3 af de mødte stemmer for 
ændringerne.
Hvert medlem har een stemme og kan i tilfælde af forfald ved fremmøde ved skriftlig 
fuldmagt bemyndige et andet medlem til at stemme i sit navn. Et medlem kan kun 
have een fuldmagtsstemme.
B-medlemmer kan ikke vælges til klubbens bestyrelse.
For medlemmer under 18 år har forældre eller værge stemmeretten på barnets vegne.
For at kunne vælges til formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant kræves der, at 
medlemmet er myndigt.
Et medlem er valgbar til bestyrelsen efter et halvt års medlemskab.
Kræver blot et enkelt medlem hemmelig afstemning skal dette ske.

§ 5: Bestyrelsen
Klubben ledes af en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad 
gangen på den ordinære generalforsamling. 
I ulige år vælges formanden og 2 medlemmer, i lige år kassereren og 2 medlemmer.
Hvert år vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen og vælger af sin midte en 
næstformand samt en sekretær.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Sagerne afgøres ved simpel stemmeflertal.
Ved stemmelighed falder forslaget.
Formanden og kassereren tegner klubben i forening.
De varetager dens interesser på bedste måde i samarbejde med den øvrige bestyrelse.
Kassereren alene er befuldmægtiget til at disponere over klubbens kontanter, bank- og 
sparekassekonti samt værdipapirer.
Denne fuldmagt kan tilbagekaldes med omgående virkning, såfremt eet 
bestyrelsesmedlem fremsætter begrundet anmodning herom.
Suppleant(er) indkaldes kun til bestyrelsesmøder, såfremt vedkommende er indtrådt i 
bestyrelsen, og dette kan kun ske i det omfang valgt(e) bestyrelsesmedlem(mer) er 
udtrådt af bestyrelsen. 
I tilfælde af formanden og/eller kassererens udtræden af bestyrelsen, konstituerer 
bestyrelsen sig indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 6: Regnskab
Kassereren fører klubbens regnskab. Regnskabet afsluttes hvert år den 31. december 
og fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand.
Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Kassereren tilstiller revisorerne regnskabet senest den 15. februar.



§ 7: Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet indbetales til kassereren senest 1. september og 1. marts.
Kontingentrestance berettiger kassereren til, i samråd med bestyrelsen, at slette et 
medlem.
Slettelse kan finde sted ved mere end et 1/2 års kontingentrestance.
Et medlem, som er slettet på grund af kontingentrestance, kan ikke genoptages som 
medlem, før skyldigt kontingent er betalt.
Udmeldelse af klubben skal ske til kassereren med mindst en måneds varsel til 
udgangen af et kvartal.

§ 8: Spilleudvalget
På den ordinære generalforsamling vælges, for et år, et spilleudvalg bestående af 5 
medlemmer.
2 medlemmer vælges af bestyrelsen af dennes midte, mens 3 medlemmer vælges af 
generalforsamlingen udenfor bestyrelsens kreds.
Spilleudvalgets opgave er at udtage hold til de af Dansk Skak Unions udskrevne 
turneringer.
Generalforsamlingen kan udstikke retningslinier for 1 år ad gangen.
Spilleudvalget agerer selvstændigt med den bemyndigelse generalforsamlingen har 
givet det.

§ 9: Eksklusion
Finder bestyrelsen det, af hensyn til klubbens trivsel, interne forhold eller omdømme 
påkrævet, er den bemyndiget til at ekskludere et eller flere medlemmer.
Sådan eksklusion træder i kraft efter skriftlig anbefalet meddelelse til vedkommende, 
men skal efterprøves på den nærmest følgende generalforsamling, hvor vedkommende 
ekskluderede vil få ret til at fremføre vedkommendes synspunkter, hvorefter det beror 
på generalforsamlingens afgørelse at be- eller afkræfte eksklusionen.
Et efter disse retningslinier ekskluderet medlem kan til enhver tid (dog kun een gang 
pr. sæson) ved derom indgiven skriftlig ansøgning begære sig genoptaget i klubben, 
men stadig med nærmest følgende generalforsamling som øverste instans.

§ 10: Opløsning af klubben
Klubbens opløsning kan kun finde sted på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hver gang med mindst 3/4 af de mødtes stemmer.
I tilfælde af opløsning skal klubbens midler deponeres hos Dansk Skak Union indtil en 
ny forening kan oprettes i Randers.
Såfremt der ikke inden et år er dannet en ny klub i Randers, som har fået overdraget de 
deponerede midler, skal disse overgå til andre almennyttige skakaktiviteter i Dansk 
Skak Union.

Disse vedtægter er vedtaget på den samlende generalforsamling tirsdag den 
27. november 2018 og er gældende fra den 1. januar 2019.

Vedtægter
for

Randers
Skakklub


