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Vedtægter for The Game Boys: 
 
 
§ 1 – Klubbens navn og hjemsted: 
 

• Klubbens navn er The Game Boys, i daglig tale TGB eller tgb.dk 
• Klubben er hjemmehørende i Værløse kommune. Formidling af oplysninger og 

meddelelser foregår igennem vores hjemmeside: http://www.tgb.dk 
 
§ 2 - Klubbens drift: 
 

• Klubbens bestyrelse står for driften af klubben. 
• Formanden tegner klubben ud ad til. 
• Kassereren fører medlemsliste og regnskab. 
• Kassereren har tegningsret for klubben. 

 
§ 3 – Klubbens formål: 
 

• Klubben har følgende formål: 
o At medlemmerne mødes til spilledage for at spille computerspil mod og/eller 

med hinanden på deres medbragte computere. 
o Klubben ønsker at fremme det sociale samvær i forbindelse med klubbens 

aktiviteter. 
o Klubben arbejder for, på længere sigt, at have socialt samvær med andre 

klubber med samme interesser. 
 
§ 4 - Optag af nye medlemmer: 
 

• Nye medlemmer tilbydes en prøvespilledag, hvorefter et evt. medlemskab vurderes 
gensidigt. 

 
§ 5 - Valg til bestyrelsen: 
 

• Bestyrelsen skal bestå af: 
o Formand 
o Kasserer 
o 2 bestyrelsesmedlemmer 

• Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. 
Suppleanten vælges direkte på generalforsamlingen og der vælges 1 suppleant. 

• I tilfælde af stemmelighed blandt bestyrelsesmedlemmerne ved valg af formand 
eller kasserer, gives suppleanten ekstraordinært stemmeret i bestyrelsen til at 
afgøre dette emne. 

• ½-delen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formanden og et bestyrelsesmedlem er 
på valg i lige år. Kassereren og det sidste bestyrelsesmedlem på valg i ulige år. 
Suppleanten er på valg hvert år. 

• Senest 1. spilledag efter generalforsamlingen, skal sammensætningen af den nye 
bestyrelse samt den af bestyrelsen udpeget revisor præsenteres for klubben. 

• Regnskabsåret løber fra 2. marts til 1. marts næste år. Regnskabet revideres af en 
ekstern revisor. 
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§ 6 - Stemmeafgivelse: 
 

• På forlangende, kan der begæres hemmelig afstemning, hvis et af medlemmerne 
ønsker dette. 

• Vedtægtsændringer godkendes med 2/3 af de fremmødte medlemmer inkl. evt. 
fuldmagter. Som stemmeberettiget anses alle medlemmer, der på 
generalforsamlingen ikke er i restance med betaling af kontingent og/eller gebyrer. 

• Et medlem har én stemme. 
• En fuldmagt kan gives til et andet medlem og betragtes som gyldig, hvis denne 

overdrager stemmeretten til et andet medlem i et eller flere specifikke punkter, der 
skal stemmes om, på den pågældende generalforsamling. 

• Fuldmagten skal desuden have påført dato og underskrift. 
• Almindelige forslag godkendes ved simpelt flertal. 

 
§ 7 - Indkaldelse til generalforsamling: 
 

• Ordinær generalforsamling afholdes 1. spilledag i marts. 
• Agenda for generalforsamlingen udsendes minimum 3 uger før afholdelsen og skal 

minimum indeholde. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
5. Indkomne forslag 
6. Eventuelt 
 

• Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde minimum 2 uger før 
generalforsamlingen. 

• Der kan ikke stemmes om punkter, som alene er behandlet under eventuelt. 
• Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen, 

revisorer eller på begæring af mindst 25 % af foreningen stemmeberettigede 
medlemmer. Indkaldelsen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem og skal 
indeholde redegørelse for de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære 
generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes til 
afholdelse snarest muligt eller senest 4 uger efter begæringens fremsendelse. 
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§ 8 - Kontingent: 
 

• Kontingentets og spilledagsbetalingens størrelse fastlægges på 
generalforsamlingen. Kontingentet er et årskontingent, som betales forud og 
dækker hele foreningens regnskabsår. 

• Der findes to typer medlemskaber: 
o A-medlem er fuldgyldigt medlem med stemmeret til generalforsamlinger. 

Medlemmet betaler årskontingent og normal spilledagsbetaling. 
o B-medlem er medlem uden stemmeret til generalforsamlinger men dog med 

møderet. Medlemmet betaler ikke årskontingent men forhøjet 
spilledagsbetaling. 

• Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren. Indbetalt årskontingent eller 
andel af foreningens formue refunderes ikke ved udmeldelse. 

 
§ 9 - Vedtægtsændringer: 
 

• Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte og stemmeberettigede 
og kan alene ske på den ordinære generalforsamling. 

 
§ 10 - Eksklusion af klubben: 
 

• Hvis en person opføres sig illoyalt eller uden hensynstagen overfor klubben og/eller 
dens medlemmer, kan dette medlem varigt bortvises fra klubbens aktiviteter af 
bestyrelsen.  

• Eksklusionen stadfæstes på næstkommende generalforsamling ved simpelt flertal. 
Den ekskluderede har der mulighed for at møde op og fremlægge sine synspunkter. 

 
§ 11 - Medlemmer i restance:  
 

• Hvis et medlem er i restance, udsender kassereren en skriftlig meddelelse herom, 
inden 6 måneder. Overskrides denne tidsfrist, kan sagen bringes for bestyrelsen og 
evt. behandles som en eksklusion. 

 
§ 12 - Opløsning af klubben: 
 

• Opløsning af klubben, kan kun ske ved generalforsamlingens vedtagelse. Til 
vedtagelse af opløsning af klubben kræves tilstedeværelse af mindst ½ af de 
stemmeberettigede medlemmer og opløsningen skal vedtages af mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer. 

• Ved opløsning overføres klubbens aktiver til: Ældresagen i Værløse. 


