Love for Skakklubben Evans, Vejle
§ 1 Klubbens navn er Skakklubben Evans og dens hjemsted er Vejle.
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for
skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.
§ 2 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i april eller maj måned
og skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel på klubbens hjemmeside og
ved opslag i spillelokalet. Generalforsamlingens dagsorden bekendtgøres
ved samme lejlighed.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges det ene år og det følgende år vælges kasserer og
juniorleder. Alle vælges for 2 år af gangen.
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om det forløbne
år og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Klubben har 2 revisorer,
der skiftevis er på valg hvert 2. år. Desuden vælges hvert år 1 suppleant
til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant. Der vælges hvert år 2 materialeforvaltere. Der vælges hvert år et spilleudvalg på 5 medlemmer.
Formand, kasserer, materialeforvaltere og webmaster er kontingentfrie.
På generalforsamlingen træffes bestemmelse om spilletid, spillested og
kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig
interesse for klubben. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal.
§ 3 Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar overfor
generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved lige stemmetal er
formandens stemme afgørende. Bestyrelsen bør i videste udstrækning
sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle
klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en
turneringsleder og fastsætter indskud og regler for turneringen.
§ 4 Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne
klubaftener. Alle spillere er forpligtet til at stille brikkerne op på brættet
efter brug.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis flertallet af bestyrelsen
ønsker det, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt indgiver
begæring herom til formanden.
Denne indkalder da til ekstraordinær generalforsamling med samme
varsel som til den ordinære. Dagsorden angives i indkaldelsen.
§ 6 Forandringer i klubbens love kan kun ske på generalforsamlingen, og kun
når mindst 2/3 af de fremmødte i afstemningen deltagende medlemmer
stemmer for forslaget.
§ 7 Bestemmelser om klubbens ophævelse kan kun gyldig vedtages, når
mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer der for. Skulle
klubben ophøre at bestå tilfalder dens eventuelle formue DSU.
§ 8 Tvivl om lovene afgøres på generalforsamlingen.
Som således vedtaget på generalforsamlingen den 12.04.1984, den 05.04.1990,
den 06.04.1995 og den 09.04.2015.

