LOVE
§1
Klubben navn:

Arden OFF-Line

§2
Formål:
Gennem tips, lotto, odds samt andre aktiviteter at forøge medlemmernes indtægter betydeligt.

§3
Klubben består af 12 medlemmer. Nye medlemmer kan optages når samtlige medlemmer
ved skriftlig afstemning er enige herom.
Kvinder kan ikke optages som medlemmer.
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel. Medlemmet kan herefter få sin andel af kassebeholdningen udbetalt.

§4
Alle medlemmer udgør klubbens samlede bestyrelse. Klubbens daglige forretninger forestås af formanden og kassereren.
Formandens primære opgaver: Forestå de daglige forretninger og lede klubbens møder.
Kassererens primære opgaver: Ansvar for og daglig bestyrer af klubbens økonomi, herunder udbetaling af gevinster og månedlige spillebeløb samt indlevering af fast tips og lotto.
Arrangementsudvalget primære opgaver: Arrangere ture/fester for medlemmerne samt
evt. påhæng. Klubben yder om muligt tilskud.

§5
Klubbens formand, kasserer og arrangementsudvalg sidder for et år ad gangen.

§6
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og har virkning fra d. 1/1
i indeværende år. Kontingentet indbetales forud til klubben konto i Sparekassen Himmerland (Arden): Reg. 9806 - Konto 000-02-03378.

§7
Kontingentet skal primært bruges til tips, lotto og andet spil efter medlemmernes beslutning. Dog skal et beløb bruges til klubbens mødevirksomhed.
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§8
Alle gevinster udbetales hvert år på generalforsamlingen. Dog kan der efter kassererens
og formandens skøn udbetales gevinster ved kvartalsmøder.

§9
Klubbens møder afholdes en gang i hvert kvartal. Der er mødepligt. Udeblivelse eller at
komme for sent uden lovlig grund koster en omgang øl til de fremmødte. Holdes mødet
privat koster forseelsen 10,- pr. fremmødt, som tilfalder klubbens kasse. Udeblivelse uden
at melde afbud koster to genstande pr. fremmødt, eller hvis mødet holdes privat 20,- pr.
fremmødt til klubbens kasse.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning om klubbens virke.
Kassererens beretning om klubbens økonomi.
Økonomisk afregning af bøder (evt. gevinster).
Beretning fra arrangementsudvalg.
Forslag fra medlemmerne.
Fastlæggelse af næste møde.
Eventuelt.
Kammeratligt samvær.

§10
Generalforsamlingen afholdes en gang om året umiddelbart efter nytår.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Forslag til budget.
5. Økonomisk afregning af bøder og gevinster samt uddeling af pokal.
6. Beretning fra arrangementsudvalg.
7. Valg af formand, kasserer og arrangementsudvalg.
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Forslag fra medlemmerne.
10. Fastlæggelse af næste møde.
11. Eventuelt.
12. Kammeratligt samvær.

§11
Et tipsår består af et helt kalenderår. Alle medlemmer tipper/spiller 4 eller 5 uger alt efter
lodtrækning på sidste møde i året.
Alle medlemmer får udbetalt det samme beløb, uanset om de skal spille 4 eller 5 uger.
Beløbet udbetales af kassereren til medlemmet inden spilleperiodens start. Det enkelte
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medlem bestemmer selv, hvilken form for spil, han vil spille, hvad enten det er tips, lotto
eller odds. Det er det enkelte medlems ansvar, at de andre medlemmer modtager kopier
af de spillede systemer. Modtager medlemmer ikke kopier inden det første spil starter, betaler spilleren 25,- i bøde til kassen ved førstkommende møde. Såfremt et medlem ikke får
spillet til tiden eller ikke opbrugt sit rådighedsbeløb ved afslutningen af spilleperioden, går
restbeløbet tilbage til klubbens kasse. Formanden kan dog i særlige tilfælde se bort fra
denne regel.
Såfremt et medlem i en uge ikke opnår gevinst, der overstiger 25,-, betaler medlemmet
ved førstkommende møde 25,- i bøde til klubkassen pr. uge uden gevinst.
Til gevinster henregnes ikke fast tips og andre medlemmers faste lottorække.
Gevinster på et medlems egen faste lottorække medregnes ved årets slutning som om, de
var vundet i det pågældende medlems tipsmåned.
Medlemmet afregner selv evt. udgifter til fotokopier.

§12
Det medlem, som igennem et tipsår har vundet flest penge kåres til årets "Tipsmester" og
modtager vandrepokal, som graveres på klubbens regning.

§13
Samtlige paragraffer kan ændres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller såfremt en tredjedel af
medlemmerne anmoder herom.

Arden OFF-Line's love blev vedtaget på et stiftende møde lørdag d. 5. april 1997, og
er senest blevet tilrettet på ekstra ordinær generalforsamling lørdag d. 26. april
2008.
§12 ændret fredag d. 23. januar 2004.
§8 ændret lørdag d. 20. januar 2007.
Samtlige §’er er revideret og godkendt på ekstra ordinær generalforsamling lørdag
d. 26. april 2008.
§11 ændret lørdag d. 12. januar 2013.
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