VEDTÆGTER for L’HOMBREKLUBBEN 1935
(STIFTET 12. NOVEMBER 1935)

§

1 L’HOMBREKLUBBEN 1935, hvis hjemsted er København, har til formål at
samle l’hombrespillende damer og herrer en gang ugentligt i tiden fra ca. 1.
september til ca. 1. maj til at nyde l’hombrespillets glæder i til formålet egnede
lokaler.

§

2 Spillet foregår dels som turneringsspil med så vidt muligt 3 - 4 deltagere pr.
bord, hvor der spilles efter Dansk L´hombre-Unions regler - dels som privatspil.
Ved turneringsspillet føres regnskab over vundne spil. Bordet vælger selv sin
regnskabsfører. Hver turneringsspiller starter med 75 pinde (25 pinde + 5
guldmønter á 10 pinde). Når et bord er færdigt med turneringsspillet, opgøres
regnskabet, som afleveres til turneringslederen.
Ved privat spil kan en vis form for “narrestreger” indgå i spillet. Aftales ved
bordet.

§

3 Alle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringslederen, hvis afgørelse er endelig.

§

4 Turneringsform fastlægges af turneringslederen til godkendelse på den
ordinære generalforsamling.

§

5 Der betales et kontingent og erlægges hver spilleaften en spilleafgift. Beløbene
fastlægges på den ordinære generalforsamling.

§

6 Erlagt kontingent og spilleafgift er klubbens ejendom og kan ikke kræves
tilbagebetalt. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde træffe anden bestemmelse.

§

7 Medlemmer, der er forhindret i at møde til spilleaftenen, skal melde afbud til
turneringslederen. E-mailadresse, telefonnummer og træffetid oplyses af turneringslederen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.
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§

8 Ordinær generalforsamling afholdes første spilleaften i hver sæson.
Dagsorden for denne skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent og spilleafgift
6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Turneringslederens oplæg til afvikling af ny spillesæson
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst to af bestyrelsens
medlemmer eller mindst 2/3 af klubbens medlemmer kræver det.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.
Indkaldelse kan fremsendes elektronisk til den af medlemmet opgivne emailadresse eller skriftligt til den af medlemmet opgivne postadresse.
Ethvert medlem har ret til at deltage i generalforsamlinger, og hvert medlem
har en stemme. Medlemmer kan afgive fuldmagt, der skal dokumenteres inden
generalforsamlingen, være skriftlig og dateret og ikke kan gives for længere tid
end et år. En fuldmægtig kan repræsentere flere medlemmer.

§

9 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær. Herudover
udpeger bestyrelsen en turneringsleder.
Bestyrelsens konstituering og udpegning af turneringsleder offentliggøres på
klubbens hjemmeside.

§ 10 Klubbens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
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§ 11 Klubbens regnskab skal altid være ajourført. Revisor har til enhver tid ret til at
efterse klubbens regnskab og herunder konstatere tilstedeværelsen af klubbens
aktiver samt størrelsen af klubbens forpligtelser.
§ 12 Bestyrelsen administrerer klubbens midler og fører alle forhandlinger for klubben. Klubben hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og ingen medlemmer hæfter med egne midler.
Hæveberettigede på klubbens konti er formand og kasserer.
§ 13 Klubben er medlem af Dansk L´hombre-Union, og bestyrelsen udpeger en
repræsentant til at deltage i Dansk L´hombre-Unions generalforsamlinger.
§ 14 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, og kun såfremt mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for ændringerne.
§ 15 Klubben kan kun opløses, såfremt 5/6 af samtlige medlemmer stemmer for
klubbens opløsning, og klubbens eventuelle midler tilfalder efter generalforsamlingens beslutning velgørende formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2013.
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