Vedtægter for FuresøBridge

§ 1. Navn og hjemsted

§ 4. Bestyrelse

FuresøBridge er en organisation for bridgeklubber i Furesø Kommune, hvor organisationen har hjemsted. Den varetager på vegne af deltagende klubber opgaver af fælles
interesse og søger at stimulere synergieffekter klubberne imellem.

FurseøBridge ledes af en bestyrelse på 3-5
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen
vælger også for 1 år ad gangen 1 revisor og
1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen fører en elektronisk protokol
over beslutninger om tiltag af væsentlig karakter. Indførelser i protokollen sker som
tilføjelser, således at protokollen omfatter alle væsentlige beslutninger. Protokollen udsendes snarest muligt efter hvert bestyrelsesmøde. Dersom indsigelser mod indførelser
ikke sker inden to uger regnes de for godkendte. Protokollen skal findes i kopi hos alle
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en
formand og en kasserer, begge med fuldmagt
til at handle i småsager. I sager, der er ført til
protokols repræsenteres FuresøBridge af et
bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med
protokollen.
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen,
hvorledes et nyt regnskabsår ønskes finansieret. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 2. Formål
Organisationens formål er
1. at fremme interesse for Bridge lokalt
2. at etablere undervisning i Bridge, turneringsformer og hjælpemidler
3. at tilbyde nye bridgespillere et udviklingsforløb med voksende spillemæssige udfordringer
4. at stå for lån af lokaler gennem kommunen efter ønske, samt at koordinere
anskaffelse og brug af fælles udstyr
5. at repræsentere deltagende klubber,
når de ønsker det
6. at arrangere fælles turneringer for deltagende klubber og for spillere, der
overvejer medlemskab af en bridgeklub

§ 3. Medlemmer

§ 5. Generalforsamling

Som medlemmer kan optages organiserede
bridgeklubber i Furesø Kommune og omegn,
som ønsker et koordinerende samarbejde, og
grupper der af bestyrelsen godkendes som
bridgeklubber.

Den ordinære generalforsamling afholdes
årligt senest 15. februar. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst
14 dages varsel. Dagsorden skal indeholde
følgende punkter:

• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Aflæggelse af årsregnskab

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

• Valg af bestyrelse og revisor
• Forslag fra deltagende klubber

§ 6. Vedtægtsændring og
eventuel opløsning

• Eventuelt
Adgang til generalforsamlinger har bestyrelsen plus en repræsentant for hver klub. Ved
afstemninger kan hver klub afgive en stemme. Bestyrelsesmedlemmer har kun stemmeret på vegne af en klub.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og alle
punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt
stemmeflertal bortset fra forslag, der falder
ind under § 6. Afstemning kan ske ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten. Ingen kan
dog afgive stemmer for mere end ialt tre
klubber.

Vedtaget på generalforsamlingen den

Forslag til vedtægtsændring og forslag om
opløsning skal angives ved indvarsling af generalforsamlingen. Til vedtagelse af sådanne
forslag kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Til vedtagelse af forslag om
opløsning kræves yderligere, at mindst halvdelen af medlemsklubberne er repræsenteret.
Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen
er endeligt vedtaget, såfremt 2/3 af de
fremmødte stemmer herfor. Såfremt FuresøBridge ejer midler ved en opløsning, skal
disse gå til fremme af interessen for Bridge i
Furesø Kommune eller til velgørende formål.
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