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§ 1 Navn og hjemsted 
Klubbens navn er Bridgeklubben af 1973 Hjørring. 
Klubbens hjemsted er Hjørring. 
Klubbens registrerede binavn: Hjørring Bridgeklub 
 
§ 2 Formål 
Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilledage for gennem træning, 
undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge. 
 
§ 3 Tilhørsforhold 
Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordjylland. Herigennem er forbundets og 
distriktets vedtægter gældende for klubben og dens medlemmer. 
 
Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de om denne gældende regler. 
 
§ 4 Bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, 
således at halvdelen er på valg hvert år. I tilfælde af at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, vælges 
der skiftevis et lige antal og et ulige antal hvert andet år. Hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer for 1 år, 
fastsættes det af generalforsamlingen, hvem der er valgt for 1 år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
 
Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer indtil næste 
ordinære generalforsamling. 
 
§ 5. Turneringsledelse 

Bestyrelsen udpeger en uddannet turneringsleder, der har det overordnede ansvar for alle turneringer, der 

spilles i klubben og får samtidig ansvaret for de personer, der skal være med til at få turneringerne afviklet 

efter gældende regler. 

 
§ 6 Regnskabsår 
Klubbens regnskabsår er 1. marts til 28/29. februar. Klubbens regnskab revideres af den valgte revisor. 
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§ 7 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april 
måned. 
 
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af årsregnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
7. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson 
8. Godkendelse af budget for den følgende sæson 
9. Eventuelt 
 
Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside og 

ved udsendelse af mail til alle klubbens medlemmer. Begge dele skal indeholde generalforsamlingens 

dagsorden. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 
dage inden generalforsamlingens afholdelse. 
 
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle 
punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er 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, 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 fremmødte medlemmer, kan 
vedtages med 2/3´s majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 måned efter at 
mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag. 
 
Skriftlig afstemning om forslag kan forlanges af blot ét medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg 
mellem flere kandidater. 
 
Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan ikke stemme ved flere end en enkelt fuldmagt. 
 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af referenten og 
dirigenten og indsættes i forhandlingsprotokollen, samt lægges på klubbens hjemmeside 
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§ 8 Medlemskab 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. 
 
Medlemskab af klubben overføres automatisk til næste sæson, såfremt bestyrelsen har modtaget medlemmets 
tilkendegivelse herom senest den 1. august. 
 
Et medlem, der i en periode ikke ønsker at deltage aktivt i klubbens turneringer, kan fortsætte som passivt 
medlem af klubben. Der betales et nedsat kontingent for passivt medlemskab. 
 
§ 9 Tilskud til turneringsdeltagelse 
Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af tilmeldingsgebyr til medlemmers deltagelse 
i regionale eller nationale mesterskabsturneringer, som arrangeres inden for Danmarks Bridgeforbund. 
 
§10 Tegning og hæftelse 
Klubben tegnes af formanden.  
 
Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000 eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og 
kasserer i forening.  
 
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.  
 
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben. 
 
§ 11 Opløsning af klubben 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling (jfr. 
§7). 
 
Eventuel formue skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller anvendes til almennyttige formål. 
 
 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag den 17. april 2008.  
Således ændret på ordinær generalforsamling 16. april 2015.  
Således ændret på ordinær generalforsamling 14. april 2016.  
Således ændret på ekstraordinær generalforsamling 4. april 2022. 
Således ændret på ordinær generalforsamling 21. april 2022. 
 

 


