LÓG
fyri
HAVNAR BRIDGEFELAG
TÓRSHAVN
§ 1.
Navn felagsins er Havnar Bridgefelag, og heimstaður tess er Tórshavn. Endamál felagsins
er bridgespæl.
§2
Aðalfundurin ásetur á hvørjum ári limagjaldið, sum fellur til gjaldingar innan 31/12. Nevndin
ásetur spæligjaldið.
§ 3.
Hægsta vald í øllum viðurskiftum felagsins hevur aðalfundurin. Regluligur aðalfundur
verður hildin eina ferð um árið í september og - um til ber - fyrsta spælikvøld í nýggja
spæliárinum. Eykaaðalfundur verður hildin, tá annaðhvørt nevndin ella aðalfundurin
samtykkir tað, ella tá í minsta lagi 10 limir krevja tað, og skal tá slíkt krav verða latið
nevndarformanninum skrivliga. Verður slíkt krav sett fram, skal aðalfundurin verða hildin í
seinasta lagi ein mánað eftir, at kravið er sett fram. Nevndin boðar til aðalfundar á tann
hátt, at hon skrivliga gevur hvørjum einstøkum limi boð í minsta lagi átta dagar
frammanundan. Samstundis, sum boðað verður til aðalfundar, verða at leggja fram hjá
nevndarformanninum tey uppskot, sum fráboðað eru til viðgerðar á fundinum. Í boðunum
til limirnar skal dagsskrá aðalfundarins verða tilskilað. Aðalfundurin er altíð viðtøkuførur.
Standa atkvøður á jøvnum, tá atkvøtt er um uppskot, fellur tað burtur.
§ 4.
Burtur úr felagslimunum velur aðalfundurin eina nevnd. Í nevndini sita tríggir limir, ið valdir
verða fyri trý ár í senn og soleiðis, at ein fer frá á hvørjum ári, tey fyrstu árini við lutakasti.
Limur, sum fer úr nevndini, kann verða valdur aftur. Nevndin skipar seg sjálv við formanni,
kappingarleiðara og kassameistara. Nevndin ræður sjálv sínum fundarreglum, men tað
liggur á formanninum, at gerðabók verður førd.
Somuleiðis velur aðalfundurin burtur úr felagslimunum ein grannskoðara. Afturval er loyvt.
Tað hvílir á nevndini at fyrireika spælikvøldini, vanliga í minsta lagi eina ferð um vikuna í
spælitíðini september til apríl, at skipa kappingar, bæði í sjálvum felagnum og móti øðrum
feløgum.
Í minsta lagi ein nevndarlimur eigur at vera hjástaddur spæli- og/ella fundarkvøld, og hevur
hann ábyrgdina av, at alt fer regluliga fram, at eingin fær høvi til at órógva felags- ella
fundarsiðin, og at ognir felagsins verða væl umfarnar.
§ 5.
Lýkur limur ikki lógir og treytir felagsins, hevur nevndin rætt at átala hetta, og tá serliga illa
er atborið, at nokta honum luttøku í felagslívinum, tó ikki fyri longri tíðarskeið enn tveir
mánaðir. Slík avgerð skal verða einmælt samtykt av nevndini. Avgerð um at koyra felagslim burtur úr felagnum með alla, kann bert verða tikin á einum aðalfundi.
§ 6.
Tá spæliárið er liðugt, ger kassameistarin roknskap, har greidliga sæst, hvørjar inntøkur
felagið hevur fingið í 1) limagjøldum, 2) spæligjøldum, 3) rentum, 4) ymiskum øðrum

inntøkum. Samsvarandi skulu eisini allar útreiðslur vera neyðturviliga tilskilaðar.
Roknskapurin skal vera undirritaður av øllum nevndarlimunum, áteknaður og undirritaður
av grannskoðaranum. Grannskoðaði roknskapurin skal liggja frammi hjá
kassameistaranum í minsta lagi átta dagar innan aðalfundin.
§ 7.
Broytingar í felagslógini ella samtykt um avtøku av felagnum krevja, at minst 2/3 av
teimum umboðaðu limunum greiða atkvøðu fyri.
Soleiðis samtykt á stovnandi aðalfundi 13. november 1937 við seinri broytingum seinast á
aðalfundi 10. september 1998.

