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§1
Hovedkredsens formål er udbredelsen
og kendskabet til skakspillet i
samarbejde med skakklubberne i
Hovedkredsens område. Dette sker
gennem afholdelse af en holdturnering
og andre aktiviteter.
Det er endvidere Hovedkredsens
formål at udbrede kendskabet til
skakspillet blandt børn og unge, og
aktivt motivere disse gennem
målrettede aktiviteter.

§2
Hovedkredsen er repræsenteret i Dansk
Skak Unions hovedbestyrelse.
Formanden forelægger før
hovedbestyrelsesmødernes afholdelse,
dagsorden og bilag vedrørende
dagsordenen til
hovedbestyrelsesmødet, således at
bestyrelsen forud kan drøfte, hvilke
holdninger og synspunkter Hovedkredsens repræsentant skal fremlægge
ved hovedbestyrelsesmødet.
Repræsentanten stemmer i øvrigt efter
sin overbevisning.
Hovedkredsformanden tiltræder Dansk
Skak Unions hovedbestyrelse.

§3
Hovedkredsbestyrelsen består af 6-8
medlemmer. En formand, en sekretær,
en kasserer, en holdturneringsleder, en
Ungdomsleder en kartoteksfører, samt
eventuelt 2 menige medlemmer.
Hvert medlem af hovedkredsbestyrelsen har kun én stemme, uanset at
de kan have flere funktioner.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er
formandens stemme udslagsgivende.
Hovedkredsen tegnes af Formand og
Kasserer i fællesskab

§4
Der afholdes et årligt delegeretmøde,
som er Hovedkredsens højeste
myndighed. Mødet afholdes i
forbindelse med sæsonafslutningen.
Indkaldelse til delegeretmøde sker med
minimum 3 ugers varsel. Med
indkaldelsen følger dagsorden samt
mødested og tidspunkt. Indkomne
forslag skal være formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før
delegeretmødet.
Der kan indkaldes til ekstraordinære
delegeretmøder såfremt minimum 5
klubber eller klubber repræsenterende
minimum 25 % af Hovedkredsens
medlemmer fremsætter skriftlige
ønsker derom over for
Hovedkredsbestyrelsen. Herudover kan
kun Hovedkredsformanden samt et
flertal af Hovedkredsbestyrelsen
indkalde til ekstraordinære
delegeretmøder.
Indkaldelsen til ekstraordinære
delegeretmøder sker med minimum 2
ugers varsel.
Hovedkredsformanden forestår
indkaldelsen til alle delegeretmøder.

§5
Alle medlemmer af 8. Hovedkreds har
adgang til delegeretmøder, og alle har
taleret.
Den enkelte klub repræsenteres af
klubbens formand eller dennes

stedfortræder, som også er A-medlem
af klubben. Kun tilstedeværende
klubber har stemmeret.
Medlemmer af Hovedkredsbestyrelsen
her én stemme hver. Hver klub har
stemmer efter antallet af medlemmer
registreret pr. 1. april efter følgende
retningslinier:

§6
Det ordinære delegeretmøde skal
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Hovedkredsbestyrelsens beretning
ved formanden
3. Holdturneringslederens beretning
4. Ungdomslederens beretning
5. Kassererens beretning
6. Indkomne forslag
7. Fastlæggelse af budgettet for
kommende sæson samt fastsættelse af
kontingent
8. Valg af hovedkredsbestyrelse
a. Formand
b. Sekretær
c. Kasserer
d. Holdturneringsleder
e. Ungdomsleder
f. Kartoteksfører

9. Valg af 2 revisorer samt en
revisorsuppleant
10. Eventuelt

§7
Formand, holdturneringsleder og
ungdomsleder vælges for en 2- årig
periode. Disse er på valg i ulige år.
Kasserer, sekretær og kartoteksfører
vælges for en 2-årig periode. Disse er
på valg i lige år.
De menige medlemmer vælges på skift
ulige eller lige år.
Revisorer og revisorsuppleant vælges
for 1 år ad gangen.
Den valgte bestyrelse supplerer sig selv
i tilfælde af frafald.

§8
Formanden indkalder til Hovedkredsbestyrelsesmøder. Formanden er
tillige Hovedkredsens ansigt udadtil, og
det påhviler derfor denne at
arbejde for hovedkredsens formål.
Sekretæren tager referater af
Hovedkredsbestyrelsesmøderne samt
alle delegeretmøder.
Kassereren står for Hovedkredsens
daglige regnskab. Det er tillige
kassererens opgave sammen med
Hovedkredsbestyrelsen at udarbejde et
budget til det årlige delegeretmøde.
Kassereren opkræver kontingent hos
klubberne hvert kvartal forud.
Kontingent består af Hovedkreds og
landskontingent.
Kontingent skal være indbetalt ved
udgangen af hvert kvartals anden
måned. Ved for sent indbetalt
kontingent pålægges et gebyr.

Holdturneringslederen forestår
holdturneringen.
Ungdomslederen er ansvarlig for
arbejde for Hovedkredsens formål hvad
angår børn og unge.
Kartoteksføreren fører Hovedkredsens
kartotek og er
sammen med kassereren ansvarlig for
at ind- og udmeldelser indberettes
korrekt til DSU.

§9

Ændringer af Hovedkredsens love kan
ske på et delegeretmøde.
Ændringerne skal vedtages med 2/3 af
de fremmødte stemmer. Ved et fremmøde på mindre end 50 % af de
stemmeberettigede skal ændringerne
vedtages på et efterfølgende ekstraordinært delegeretmøde, hvor der ikke
kræves min. 50 % fremmøde.
Almindelige forslag er vedtaget når
over 50 % af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer
stemmer for forslaget.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§10
Vedtaget den 3. maj 1995,
Revideret den 15. maj 1998,
den 29. april 2005,
d. 3 maj 2013 samt 19 maj 2017
med omgående ikrafttrædelse

