
Vedtægter
for

Hobro Bridgeklub

§ 1 Klubbens navn er Hobro Bridgeklub.
Klubben er stiftet d. 29. september 1969.
Klubben er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

§ 2 Klubbens formål er at samle bridgespillere til regelmæssige spilleaftener til par og 
holdturneringer, evt. enkeltmandsturneringer og kampe mod andre klubber.
Klubben skal endvidere ved undervisning dygtiggøre medlemmerne og fremme 
kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3 Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund.
Klubben og enkeltmedlemmer er forpligtiget til at overholde love og regler vedtaget af 
Danmarks Bridgeforbund

§ 4 Enhver kan optages som medlem i klubben. Medlemskab er ikke afhængig af aktiv 
deltagelse i klubbens løbende turneringer.

Medlemsrettigheder kan fratages af bestyrelsen. Ved andre forhold end 
kontingentrestance skal bestyrelsen følge gældende regler i Danmarks Bridgeforbund..

§ 5 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og er ens for alle og er altid gældende for en hel 
sæson (1. september – 31 august), dog med følgende undtagelser:
Medlemmer der indmeldes efter 1. januar betaler ½ kontingent.
Passive medlemmer (personer der ikke deltager i klubbens løbende turneringer) 
betaler nedsat kontingent.
Juniormedlemmer (under 26 år) betaler nedsat kontingent.
Bestyrelsesmedlemmer og turneringsleder er kontingentfri

§ 6 Bestyrelsen kan bevilge tilskud til medlemmers deltagelse i turneringer arrangeret 
indenfor Danmarks Bridgeforbund.

§ 7 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 og i 
ulige år 3 medlemmer.
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Såfremt en suppleant 
indtræder i bestyrelsen bliver denne siddende i det oprindelige medlems fulde periode.



Alle medlemmer er forpligtiget til at modtage valg til bestyrelsen. Dog kan fratrådte 
bestyrelsesmedlemmer frasige sig valg de første 2 år efter deres fratræden.
Bestyrelsesmedlemmer der har fungeret i 8 år kan først genvælges et år efter deres 
fratræden. 
Det bør tilstræbes at bestyrelsen udgør et repræsentativt udvalg af medlemmerne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen 
er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er tilstede. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Klubben tegnes af formand og kasserer.

§ 8 Klubbens regnskabsår er 15. marts – 14. marts.
På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor samt en suppleant for denne.

§ 9 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april, og er åben for alle klubbens 
medlemmer samt evt. gæster indbudt af bestyrelsen. Sidstnævnte har ikke stemmeret, 
men kan tildeles taleret af forsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af årsregnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes en ordinær spilleaften og skal indvarsles på de 2 
spilleaftener der ligger umiddelbart før.
Forslag der ønskes behandlet skal indleveres til bestyrelsen senest 7 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte 
medlemmer med følgende undtagelser:

Vedtægtsændringer vedtages med 2/3’s flertal blandt de fremmødte

Opløsning af klubben kræver tilslutning af over halvdelen af alle klubbens 
medlemmer. Såfremt et forslag om opløsning opnår tilslutning fra mindst halvdelen af 
de fremmødte medlemmer men ikke halvdelen af alle medlemmer, indkaldes til ny 
generalforsamling med min. 7 dages varsel, hvor forslaget da kan vedtages ved 
simpelt flertal blandt de fremmødte.



Afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre minimum ét medlem 
fremsætter ønske om skriftlig afstemning.
Skriftlig afstemning er dog obligatorisk ved valg mellem flere kandidater. Ved 
sådanne valg skal der på stemmesedlen angives lige så mange navne, som der skal 
vælges kandidater.
Suppleanter tages i rækkefølge blandt de kandidater der ikke opnåede valg til den 
pågældende post.
Ved stemmelighed foretages der ny afstemning blandt de 2 kandidater. Var der 
oprindeligt kun 2 kandidater eller resulterer en ny afstemning i stemmelighed, 
foretages der lodtrækning
Afholdes der ikke afstemning om en post, afholdes der efterfølgende særskilt valg af 
suppleant efter samme regler.
Stemmeoptælling foretages af dirigenten og et medlem valgt af forsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder det påkrævet eller 
senest 3 uger efter mindst 10 medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel med 
angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

§ 11  Bestyrelsen træffer afgørelse i alle spørgsmål angående planlægning og afvikling af 
turneringsprogrammet.
Bestyrelsen udpeger en turneringsleder der leder alle klubturneringer i henhold til 
gældende regler og love i Danmarks Bridgeforbund. Forhold der ikke er dækket af 
disse afgøres af bestyrelsen.

§ 12 Andre former for kortspil end bridge er ikke tilladt i klubben, og det er ikke tilladt at 
spille om kontante beløb, undtagen i særlige tilfælde.

§ 13 Medlemmers pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i ”Klubregler for 
Hobro Bridgeklub”.

§ 14 I tilfælde af klubbens opløsning overgår en evt. formue og aktiver til Danmarks 
Bridgeforbund, en anden bridgeklub eller til velgørende formål.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 29. sep. 1969.
Revideret d. 12. maj 1980; 14. marts 1988; 21. marts 1988; 10. april 1995; 27. marts 2000.
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