Love for 2.hovedkreds
§1. Formål.
Det er formålet for 2. Hovedkreds inden for rammerne af Dansk Skak Union at virke for
skakspillets udbredelse og udvikling indenfor hovedkredsens geografiske område og at øge
spillestyrken hos hovedkredsens medlemmer og skabe fællesskab og kammeratskab blandt
medlemmerne.
§2. Virkemidler.
Formålet virkeliggøres blandt andet ved afholdelse af en eller flere holdturneringer.
Der bør endvidere lægges vægt på, at hovedkredsen har en nyhedsformidling.
§3. Hovedkredens medlemmer.
Enhver skakklub indenfor hovedkredsens geografiske område kan blive medlem af
hovedkredsen og dermed af Dansk Skak Union.
§4 Delegeretmødet.
Delegeretmødet er hovedkredsens højeste myndighed.
Delegeretmøde afholdes ordinært hvert år i marts eller april og indkaldes med mindst fire
ugers varsel.
Ekstraordinært delegeretmøde kan med 14 dages varsel indkaldes af hovedkredsbestyrelsen,
og det skal med samme varsel indkaldes, når mindst seks af hovedkredsens klubber skriftligt
fremsætter motiveret anmodning herom.
Delegeretmødet indkaldes skriftligt ledsaget af dagsorden ved skrivelse til klubberne.
Adgang til delegeretmødet og ret til at deltage i dettes forhandlinger har ethvert af
hovedkredsens medlemmer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at andre end
hovedkredsens medlemmer deltager i delegeretmødet.
Stemmeret udøves af klubformændene, der ved skriftlig fuldmagt kan overdrage deres
stemmeret til et andet medlem af egen klub. Klubberne har en stemme for hver påbegyndt 10
medlemmer. Medlemstallet i 4. kvartal danner grundlag for stemmetallet.
På det ordinære delegeretmøde aflægger bestyrelsen beretning, og kassereren fremlægger det
reviderede regnskab, idet regnskabsåret er kalenderåret.
Der foretages valg af formand og af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, samt af to
suppleanter. Endvidere vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Der vælges derudover to
medlemmer til turneringskomitéen og to suppleanter (1. og 2. suppleant) for disse to
medlemmer.

Delegeretmødet behandler forslag, der skriftligt er fremsat anmodning om overfor formanden
af en stemmeberettiget eller af et medlem af hovedkredsbestyrelsen. Behandling af forslag
skal på dagsordenen placeres umiddelbart efter beretningerne. Kopier af alle forslag tilstilles
alle stemmeberettigede senest 14 dage inden delegeretmødet afholdes, og fristen for
indsendelse af forslag sættes i overensstemmelse hermed.
Delegeretmødet fastsætter kontingentet med virkning fra den efterfølgende 1. juli.
Delegeretmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

§5. Hovedkredsbestyrelsen.
Hovedkredsens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges på det ordinære
delegeretmøde, idet formanden er på valg hvert år, og de seks øvrige medlemmer vælges
således, at der hver gang er tre medlemmer på valg.
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Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og holdturneringsleder. Endvidere vælges
blandt de seks bestyrelsesmedlemmer en næstformand.
Hovedkredsbestyrelsen holder møder, når formanden skønner, at der er behov herfor, eller når
tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Møderne ledes af formanden; i hans fravær af
næstformanden.
2. Hovedkreds forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til
foreningens bankkonti hver for sig.
§6. Forbindelse til Dansk Skak Union
Formanden for hovedkredsen er medlem af Dansk Skak Unions hovedbestyrelse. Han
forelægger her de sager, som delegeretmødet eller hovedkredsbestyrelsen vedtager at
fremme. Han er mellemled mellem hovedkredsen og dens klubber på den ene side, og Dansk
Skak Union på den anden side.
§7. Kontingent.
Klubberne betaler kontingent efter antallet af medlemmer, og såvel kontingentet til Dansk
Skak Union som til hovedkredsen indbetales til hovedkredsens kasserer inden udgangen af
hvert kvartals anden måned.
§8. Lovændringer.
Ændringer i disse love kan kun vedtages af et delegeretmøde, og kun når forslag herom har
været optaget på mødets dagsorden og derefter opnår mindst 2/3 af samtlige afgivne
stemmer.
§9. Ikrafttræden.
Disse love er vedtaget på delegeretmødet den 31. marts 1990 i Nykøbing Falster med
ændringer vedtaget på delegeretmødet d. 4. april 1998 i Haslev og på delegeretmødet d. 7.
april 2001 i Nyk. Falster, på delegeretmødet d. 29. marts 2008 i Sorø og på delegeretmødet d.
2. april 2017. De træder i kraft den 3. april 2017.

Side 2 af 2

