Vedtægter for Islev Bridge Klub
§1
Foreningens navn er Islev Bridge Klub (forkortet IBK) med hjemsted i Rødovre Kommune.
Klubben er stiftet i 1956.
§2
IBK's formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning,
undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen
for bridge.
§3
IBK er medlem af Danmarks Bridgeforbund, distrikt København, og derved underlagt såvel
forbundets som distriktets vedtægter og reglementer. Klubben er tilsluttet forbundets mesterskabsordning efter de gældende regler.
Klubbens medlemmer modtager forbundets blad "Dansk Bridge".
§4
Der skelnes mellem aktive og passive medlemmer.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Foreningen bygger på aktivt medlemskab og er åben for alle der kan tilslutte sig klubbens formål.
Henvendelse om medlemskab af Islev Bridge Klub rettes til formanden eller kassereren.
Som medlem kan optages enhver som er godkendt af bestyrelsen.
Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
I tilfælde af, at klubbens kapacitetsgrænse er nået, kan ansøgere om medlemskab, optages på en
venteliste.
Indmeldelse i klubben er økonomisk gældende for hele sæsonen.
Sæsonen er fra 1. september til 30. April, med start første tirsdag i september og slut sidste tirsdag i
april.
Tilmelding eller framelding til en ny sæson sker skriftligt til bestyrelsen ved udfyldning af et skema
som udleveres på klubbens første spilleaften i april.
I forbindelse med en udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med
klubben afvikles. Ved medlemsskabets ophør kan der ikke gøres krav på foreningens formue.
§5
Kontingentet består af et medlemsindskud for hver sæson samt et årskontingent. Årskontingentet
for uddannelsessøgende under 25 år kan reduceres.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen,
chefturneringslederen, substitutchefen, æresmedlemmer samt passive medlemmer betaler kun
medlemsindskud.
Medlemsindskuddet betales inden første spilleaften.
Årskontingentet opkræves i to lige store rater. Sammen med indskuddet betales også, senest den 31.
august, kontingent for de fire første måneder. Sidste rate betales senest den 31. december.
Udmeldelse af klubben sker skriftligt til bestyrelsen. Refundering af kontingent forekommer
almindeligvis ikke.
Er et medlem på trods af påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten,
uden at dette forelægges generalforsamlingen.
Hvis et medlem ikke kan deltage i klubbens aktiviteter over en længere periode, kan bestyrelsen
eventuelt beslutte at tilbagebetale en del af det indbetalte kontingent.
§6
Bridgespillet foregår efter Danmarks Bridgeforbunds etiske regler. Hvis et medlems adfærd eller
ytringer under spillet er groft krænkende kan en udelukkelse og eksklusion komme til anvendelse.
Eksklusionen skal i givet fald ske med et kvalificeret flertal på en lovligt indkaldt ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling. Såvel udelukkelse som eksklusion og årsagen dertil skal indgå i
bestyrelsens beretning. En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund.
§7
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved spillesæsonens afslutning.
Generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal indvarsles mindst 3 uger før afholdelsen ved
særlig skrivelse vedlagt det reviderede årsregnskab og budgetforslag for næste sæson.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. De indsendte forslag skal af formanden annonceres og være
tilgængelige til medlemmerne senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.
§8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Valg af referent.
Pkt. 3: Valg af stemmetæller.
Pkt. 4: Formandens beretning.
Pkt. 5: Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Pkt. 6: Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
Pkt. 7: Indkomne forslag.
Pkt. 8: Valg af formand. (lige år)
Pkt. 9: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Pkt.10: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (ulige år)
Pkt.11: Valg af revisor (lige år)
Pkt.12: Valg af 1 revisorsuppleant (ulige år)
Pkt.13: Eventuelt.

§9
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er
medlem af bestyrelsen.
Såvel ved ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal skriftlig afstemning foretages, såfremt
5/fem medlemmer forlanger det. Samtlige medlemmer har stemmeret. Der kan stemmes ved
fuldmagt, dog kan intet medlem møde med mere end 1 fuldmagt.
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og
alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog forslag til
lovændringer, som kun kan vedtages med 2/3's majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte
medlemmer. Ved forslag om klubbens opløsning henvises til bestemmelserne i § 16.
Klubbens sekretær udsender referat af generalforsamlingen til medlemmerne, underskrevet af
dirigenten.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1
måned efter, at mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremsat ønske
herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel med
angivelse af dagsorden samt klart definerede forslag til behandling. Krav til mødeledelse,
afstemning og referat er de samme som for den ordinære generalforsamling.
§ 11
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Formanden vælges separat for to år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år,
således at halvdelen er på valg hvert år.
Foruden ovennævnte vælges såvel en suppleant til bestyrelsen samt en revisor og en
revisorsuppleant for to år ad gangen.
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der skal føres en protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg.
Bestyrelsen kan, hvor medlemmer repræsenterer IBK, bevilge kontant tilskud til deltagelse i
turneringer under DBF.
Turneringslederen leder de enkelte turneringer i henhold til DBF's officielle love.
Eventuelle tvivlsspørgsmål kan appelleres til bestyrelsen.
Særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i den
på generalforsamlingen vedtagne "Klubregler for Islev Bridge Klub" samt i ”Præmieregulativ for
Islev Bridge Klub”.

§ 12
Klubbens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Regnskabet forelægges på den ordinære
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
§ 13
Revisoren skal ved revision af årsregnskabet kontrollere samtlige bilag, ligesom tilstedeværelsen af
klubbens likvide midler skal kontrolleres. Udover den almindelige revision skal revisor vurdere om
de afholdte udgifter er i overenstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens og
generalforsamlingens beslutninger, samt at de foretagne dispositioner i øvrigt er rimelige og
forsvarlige.
§ 14
Tegningsret. Foreningen forpligtes ved underskift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen
og et andet medlem af denne. Alle aftaler skal træffes ud fra ansvarlighed og sund fornuft.
§ 15
Ændring af vedtægterne og klubreglerne kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
§ 16
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling
Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes
med mindst 7 dages varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da uanset
antallet af fremmødte medlemmer, kan vedtages med 2/3's majoritet.
I tilfælde af vedtagelse af klubbens opløsning træffes der på den ekstraordinære generalforsamling
beslutning om fordeling af klubbens nettoaktiver. Disse kan ikke tilfalde klubbens medlemmer, men
skal anvendes til andre almennyttige formål for at undgå, at klubben skal svare skat heraf.
Ovenstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag den 15. december 2009
Lisbeth Riiskjær Bentsen
formand for IBK

