
§ 1. 
Klubbens navn er Bridge 82. 
Dens hjemsted er Grenaa, Norddjurs Kommune 
 

§ 2. 
Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning 
og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge. 
 

§ 3. 
Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund. 
 

§ 4. 
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. 
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, således at der altid er 2 bestyrelsessuppleanter.  
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, er beslutningsdygtig, når mere end 
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.  
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant, begge for 2 år, således at der altid er 2 revisorer og 
2 revisorsuppleanter. 
 

§ 5. 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter ønske og behov. 
Ved frafald i bestyrelsen, der ikke er midlertidigt, kan den tilbageværende 
bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer for resten af 
den pågældende valgperiode. 
 

§ 6. 
Klubbens regnskabsår er 1. maj - 30. april, første regnskabsår 1. juli 1983 - 30. april 1984. 
 

§ 7. 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned. 
Dagsorden skal indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab. 
4. Budget forelægges til godkendelse og nyt årskontingent fastsættes. 
5. Forslag. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen. 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
9. Eventuelt 
Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen. 
Indvarslingen skal ske skriftligt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til 
formanden og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Den ordinære/ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle 
punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt klubbens aktive medlemmer. 
Alle fremmødte, aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 
Undtaget fra reglen om simpel stemmeflerhed er dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 
2/3's majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan 
vedtages med mindst 2/3's majoritet af samtlige klubbens medlemmer. 
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 
generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3's majoritet af de på 
generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 måned efter 
at mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt til formanden/bestyrelsen har fremsat ønske herom. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og 
eventuelle forslag. 
Skriftligt afstemning kan altid forlanges. 



Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på nogen generalforsamling. 
 

§ 8. 
Spilleafgift samt betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. 
Ved overskridelse af betalingsterminer opkræves et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr med angivelse af ny betalingsfrist. 
Ved overskridelse af en således fastsat ny betalingsfrist, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. 
 
 

§ 9. 
Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben. 
 

§ 10. 
Medlemskab af/indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen, for så vidt angår klubkontingent 
 

§ 11. 
Såfremt et medlem ekskluderes af anden grund end kontingentrestance eller idømmes karantæne, skal der ske 
indberetning af forholdet gennem kredsbestyrelsen til Danmarks Bridgeforbund. 
 

§ 12. 
For foreningens forpligtelser overfor tredjemand hæfter alene foreningens formue. 

 

§ 13. 
I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (se § 7), træffer generalforsamlingen 
beslutning om anvendelse af klubbens eventuelle formue. 
Formuen kan dog kun anvendes til almennyttige formål, primært i hjemstedskommunen, og skal besluttes på samme 
generalforsamling, som vedtager klubbens opløsning. 
 

§ 14. 
”Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i foreningen. Bestyrelsen kan godkende at 
formanden og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig” 
 

 

Som vedtaget på generalforsamlingen den 20. maj 2014 


