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AARRTTIICCLLEE  11  ––  NNAAMMEE  
  

TThhee  nnaammee  ooff  tthhiiss  cclluubb  sshhaallll  bbee  tthhee  CCllaarrkk  CCoouunnttyy  SSaaddddllee  CClluubb..  IItt  iiss  aa  nnoonn--pprrooffiitt,,  eedduuccaattiioonnaall  
oorrggaanniizzaattiioonn..  

AARRTTIICCLLEE  22  ––  OOBBJJEECCTT  
TThhee  oobbjjeecctt  ooff  tthhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee::    
  

ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  hheeaalltthhffuull  ssppoorrtt  ooff  hhoorrsseemmaannsshhiipp  aammoonngg  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  
  
ttoo  aaddvvaannccee  bbrreeeeddiinngg  ooff  aallll  ttyyppeess  ooff  ssaaddddllee  hhoorrsseess  iinn  qquuaalliittyy,,  
  
ttoo  eennccoouurraaggee  hhuummaannee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aallll  aanniimmaallss,,  
  
ttoo  ssppoonnssoorr  pprrooggrraammss  ooff  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrsshhiipp  aanndd  bbuuiillddiinngg  ddeevveellooppmmeennttss  nneecceessssaarryy  
ffoorr  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  tthhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn,,  
  
ttoo  ssuuppppoorrtt  aa  jjuunniioorr  rriiddeerrss''  ddiivviissiioonn  ffoorr  bbooyyss  aanndd  ggiirrllss  uunnddeerr  tthhee  aaggee  ooff  1188  tthhaatt  wwiillll  
tteenndd  ttoo  ddeevveelloopp  ssoouunndd  mmiinndd  aanndd  hheeaalltthhffuull  bbooddyy,,  aanndd,,  
  
ttoo  ccooooppeerraattee  wwiitthh  ssttaattee--wwiiddee  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rriiddiinngg  ttrraaiillss  aanndd  
EEqquueessttrriiaann  FFaacciilliittiieess  

  
AARRTTIICCLLEE  33  --  CCOOLLOORRSS  

  
TThhee  ccoolloorrss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  ffaawwnn  aanndd  wwiinnee..  
  

AARRTTIICCLLEE  44  --  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  
  
SSeeccttiioonn  11..  MMeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aallll  ppeerrssoonnss  iinntteerreesstteedd  iinn  oorr  

oowwnniinngg  hhoorrsseess  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  sseeccttiioonn  ((22))  aanndd  ((33))  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee  44  bbyy  mmaakkiinngg  
aapppplliiccaattiioonn  aanndd  lliissttiinngg  tthhrreeee  aadduulltt  aaccttiivvee  oorr  ssoocciiaall  mmeemmbbeerrss  aass  ssppoonnssoorrss..  

  
SSeeccttiioonn  22..  TThhee  pprrooppoosseedd  mmeemmbbeerr  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  GGeenneerraall  mmeemmbbeerrsshhiipp  oorr  

pprree--aapppprroovveedd  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  mmeeeettiinngg  aatt  wwhhiicchh  hhiiss  oorr  hheerr  aapppplliiccaattiioonn  iiss  
rreeaadd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee..  IItt  iiss  aallssoo  mmaannddaattoorryy  ffoorr  aa  ssppoonnssoorr  ooff  aannyy  pprroossppeeccttiivvee  
mmeemmbbeerr  ttoo  aappppeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  cclluubb  aatt  tthhee  ffiirrsstt  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  
ttoo  ssppeeaakk  ffoorr  tthhee  ppeerrssoonn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  bbeeffoorree  tthhee  
aapppplliiccaanntt  ccaann  bbee  vvootteedd  oonn..  SSeeccoonndd  rreeaaddiinnggss  wwiillll  bbee  aatttteemmpptteedd  dduurriinngg  tthhee  
tthhrreeee  ccoonnsseeccuuttiivvee  GGeenneerraall  mmeemmbbeerrsshhiipp  mmeeeettiinnggss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  mmeeeettiinngg  aatt  
wwhhiicchh  tthhee  ffiirrsstt  rreeaaddiinngg  wwaass  mmaaddee..  IIff  aann  aapppplliiccaanntt’’ss  ssppoonnssoorr  ffaaiillss  ttoo  ssppeeaakk,,  iinn  
ppeerrssoonn,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  aatt  oonnee  ooff  tthheessee  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  aapppplliiccaanntt’’ss  
aapppplliiccaattiioonn  wwiillll  bbee  mmoovveedd  ttoo  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  wwaaiittiinngg  lliisstt..  TThhee  pprroossppeeccttiivvee  
mmeemmbbeerr  iiss  rreeqquueesstteedd  nnoott  ttoo  aatttteenndd  tthhee  mmeeeettiinngg  aatt  wwhhiicchh  tthheeiirr  sseeccoonndd  rreeaaddiinngg  
iiss  mmaaddee..  AAfftteerr  tthhee  sseeccoonndd  rreeaaddiinngg  tthhee  cclluubb  iiss  aasskkeedd  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  vvoottee  bbyy  
""yyeess""  oorr  ""nnoo""..  IIff  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  ooff  ""yyeess""  vvootteess  hhaavvee  bbeeeenn  ccaasstt,,  iitt  wwiillll  
bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  cclluubb  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  iiss  aacccceepptteedd..  IIff  tthhee  vvoottee  iiss  nnoott  
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ffaavvoorraabbllee,,  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  oorr  vvoottiinngg  oonn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..    IInn  
tthhee  ccaassee  ooff  aann  uunnffaavvoorraabbllee  vvoottee,,  tthhee  ssppoonnssoorrss  sshhaallll  iinnffoorrmm  tthhee  aapppplliiccaanntt,,  
rreettuurrnn  ffeeeess  ppaaiidd,,  aanndd  aaddvviissee  tthheemm  ooff  tthheeiirr  ooppttiioonn  ttoo  rreeaappppllyy..    TThhee  aapppplliiccaattiioonn  
mmaayy  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  aa  llaatteerr  ddaattee,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  rreegguullaarr  pprroocceedduurree..  

  
SSeeccttiioonn  33..  TToottaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  550000  AAdduulltt  AAccttiivvee  mmeemmbbeerrss..    SSeeee  AArrttiiccllee  

1111..  
  
SSeeccttiioonn  44..  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  OOAATTHH  
  

II  hheerreebbyy  ssttaattee  tthhaatt  mmyy  rreeaassoonn  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  CCllaarrkk  CCoouunnttyy  SSaaddddllee  
CClluubb  iiss  ttoo  bbee  aaccttiivvee  iinn  ffuurrtthheerriinngg  hhoorrsseemmaannsshhiipp  ssppoorrttss  aanndd  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  
ssoocciiaall  aaccttiivviittiieess  wwiitthh  ffeellllooww  mmeemmbbeerrss..  II  ffuurrtthheerr  ssttaattee  tthhaatt  aass  aa  mmeemmbbeerr  II  wwiillll  
nnoott  uussee  tthhee  CClluubb  ttoo  pprroommoottee  ppeerrssoonnaall  ccoommmmeerrcciiaall  ggaaiinn..  II  wwiillll  nnoott  ssuuee  tthhee  
CCllaarrkk  CCoouunnttyy  SSaaddddllee  CClluubb  oorr  iittss  rreepprreesseennttaattiivveess  ffoorr  aann  aacccciiddeenntt,,  iinnjjuurriieess,,  
ddaammaaggeess  oorr  ggrriieevvaanncceess  tthhaatt  ooccccuurr  aatt  tthhee  CCllaarrkk  CCoouunnttyy  SSaaddddllee  CClluubb,,  oorr  
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  CCllaarrkk  CCoouunnttyy  SSaaddddllee  CClluubb,,  iittss  rreepprreesseennttaattiivveess,,  oorr  aannyyoonnee  tthhaatt  
iiss  aatttteennddiinngg  aa  ffuunnccttiioonn  aatt  tthhee  ffaacciilliittiieess..  

  
AARRTTIICCLLEE  55  --  OOFFFFIICCEERRSS,,  EELLEECCTTIIOONNSS  AANNDD  NNOOMMIINNAATTIIOONNSS  

                                                                          
SSeeccttiioonn  11..  EElleecctteedd  ooffffiicceerrss  ooff  tthhiiss  cclluubb  sshhaallll  bbee  aa  PPrreessiiddeenntt  aanndd  nniinnee  ((99))  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  ffoorr  aa  oonnee  ((11))  yyeeaarr  tteerrmm..  BBooaarrdd  ooff  
DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  ffoorr  aa  ttwwoo  ((22))  yyeeaarr  tteerrmm  oonn  aa  rroottaattiinngg  bbaassiiss  ooff  ffiivvee  
((55))  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  ffoorr  tteerrmmss  bbeeggiinnnniinngg  iinn  oodddd  nnuummbbeerreedd  yyeeaarrss  aanndd  ffoouurr  ((44))  
mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  ffoorr  tteerrmmss  bbeeggiinnnniinngg  iinn  eevveenn  nnuummbbeerreedd  yyeeaarrss..  AAllll  ooffffiicceerrss  
mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  ttwweennttyy--oonnee  ((2211))  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aanndd  bbee  aann  aaccttiivvee  mmeemmbbeerr  iinn  
ggoooodd  ssttaannddiinngg  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss..  

  
SSeeccttiioonn  22..  aa..  NNoommiinnaattiioonn  ooff  ooffffiicceerrss  wwiillll  bbee  iinn  NNoovveemmbbeerr..  NNoommiinneeeess  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  

tthhee  DDeecceemmbbeerr  iissssuuee  ooff  TThhee  SSeeeenn  aanndd  HHeeaarrdd..  BBaalllloottiinngg  aanndd  eelleeccttiioonnss  wwiillll  
ffoollllooww  iinn  DDeecceemmbbeerr..  NNeeww  ooffffiicceerrss  wwiillll  ttaakkee  tthheeiirr  ooaatthh  ooff  ooffffiiccee  iinn  JJaannuuaarryy  ooff  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr..  

  
bb..  NNoommiinneeeess  mmuusstt  bbee  pprreesseenntt  aatt  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  mmeeeettiinngg  uunnlleessss  dduuee  ttoo  
uunnaavvooiiddaabbllee  cciirrccuummssttaanncceess  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd..  IInn  ssuucchh  cciirrccuummssttaanncceess  
aa  lleetttteerr  ooff  aacccceeppttaannccee,,  ssiiggnneedd  bbyy  ssaaiidd  nnoommiinneeee  mmuusstt  bbee  rreeaadd  aatt  tthhee  
nnoommiinnaattiioonn  mmeeeettiinngg..  TThhiiss  pprroocceessss  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ffiillll  vvaaccaanncciieess..  
  
AAbbsseenntteeee  bbaalllloottss  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  hhoossppiittaalliizzeedd  
oorr,,  ccoonnffiinneedd  aatt  hhoommee  dduuee  ttoo  iinnjjuurryy,,  hhaavvee  hhaadd  aa  ddeeaatthh  iinn  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy,,  
wwhhoo  aarree  ttaakkiinngg  aa  sscchheedduulleedd  vvaaccaattiioonn..  IIff  yyoouurr  aabbsseennccee  iiss  dduuee  ttoo  jjoobb  
oobblliiggaattiioonnss,,  yyoouu  mmuusstt  hhaavvee  aa  lleetttteerr  ssiiggnneedd  bbyy  yyoouurr  eemmppllooyyeerr  ssttaattiinngg  tthhee  
ssppeecciiffiicc  rreeaassoonn  yyoouu  hhaadd  ttoo  wwoorrkk,,  aanndd  wweerree  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd  tthhee  mmeeeettiinngg..  FFoorr  
sseellff  eemmppllooyyeedd  mmeemmbbeerrss,,  yyoouurr  aabbsseenntteeee  vvoottee  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  cclluubb  
PPrreessiiddeenntt’’ss  aapppprroovvaall  aanndd  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  yyoouurr  aabbsseenntteeeeiissmm..  AAllll  
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aabbsseenntteeee  bbaalllloottss  wwiillll  bbee  iinn  sseeaalleedd  eennvveellooppee  aanndd  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  
nnoo  llaatteerr  tthhaann  tthhee  ddaattee  ooff  eelleeccttiioonn  aanndd  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  ssttaarrttiinngg  ttiimmee..  
TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  eexxcceeppttiioonnss..  
  

SSeeccttiioonn  33..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  aappppooiinntt  aa  nnoommiinnaattiinngg  ccoommmmiitttteeee  ooff  ttwwoo  oorr  mmoorree  
mmeemmbbeerrss,,  eeaacchh  ttoo  pprreesseenntt  nnoommiinneeeess  ffoorr  PPrreessiiddeenntt  aanndd  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ttoo  
tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..  NNoommiinnaattiioonnss  wwiillll  aallssoo  bbee  aalllloowweedd  ffrroomm  tthhee  fflloooorr  aatt  tthhee  
NNoovveemmbbeerr  mmeeeettiinngg..  AAllll  nnoommiinneeeess  wwiillll  bbee  vvootteedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  aatt  
tthhee  DDeecceemmbbeerr  mmeeeettiinngg..  

  
SSeeccttiioonn  44..  AA  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  vvootteess  ccaasstt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  eelleecctt  aa  ccaannddiiddaattee  ttoo  ooffffiiccee..  
  
SSeeccttiioonn  55..  VVaaccaanncciieess  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  ssppeecciiaall  eelleeccttiioonn..  SSuucchh  vvaaccaanncciieess  sshhaallll  bbee  

ppuubblliisshheedd  iinn  TThhee  SSeeeenn  &&  HHeeaarrdd  oorr  bbyy  UUSS  mmaaiill  pprriioorr  ttoo  EElleeccttiioonn..    SSeeee  SSeeccttiioonn  
22bb..  

  
SSeeccttiioonn  66..  MMeemmbbeerrss  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  aatt  ggeenneerraall  eelleeccttiioonnss  aarree  AAdduulltt  AAccttiivvee  aanndd  SSoocciiaall  

mmeemmbbeerrss..  MMiinnoorr  mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  vvoottiinngg  pprriivviilleeggeess..  
  
SSeeccttiioonn  77..  EElleecctteedd  OOffffiicceerrss  aarree  nnoott  ppaaiidd  aa  ssaallaarryy  oorr  wwaaggee  aanndd  ddoonnaattee  tthheeiirr  ttiimmee  aass  

ssppeecciiffiieedd  iinn  tthheessee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss  AArrttiicclleess  55,,  66  aanndd  1122..  TThheessee  
ooffffiicceerrss  mmaakkee  ddiiffffiiccuulltt  ddeecciissiioonnss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  CClluubb  mmeemmbbeerrsshhiipp..  OOffffiicceerrss  
sshhaallll  nnoott  bbee  cchhaassttiisseedd  bbyy  CClluubb  mmeemmbbeerrss..  TThhoossee  CClluubb  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ffeeeell  aann  
iimmpprrooppeerr  ddeecciissiioonn  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ((BB  ooff  DD))  oorr  
PPrreessiiddeenntt  mmaayy  rreeqquueesstt  ttoo  bbee  hheeaarrdd  aatt  aa  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  mmeeeettiinngg  oorr  ssppeeaakk  
oonn  tthhee  iissssuuee  aatt  aa  CClluubb  mmeeeettiinngg,,  bbuutt  mmuusstt  ccoonnffiinnee  tthheeiirr  rreemmaarrkkss  ttoo  tthhee  iissssuuee((ss))  
aanndd  nnoott  iinnddiivviidduuaall  ooffffiicceerrss..  

  
AARRTTIICCLLEE  66  --  BBOOAARRDD  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS  

  
SSeeccttiioonn  11..  TThhee  bbooaarrdd  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  nniinnee  ((99))  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  

IImmmmeeddiiaattee  PPaasstt  PPrreessiiddeenntt..  TThheeyy  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ooff  sseellff  oorrggaanniizzaattiioonn  
wwiitthhiinn  tthhee  bbooaarrdd  aanndd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  yyeeaarr  sshhaallll  eelleecctt  aa  cchhaaiirrmmaann  ffrroomm  wwiitthhiinn  
tthhee  bbooaarrdd..  

  
SSeeccttiioonn  22..  TThhee  bbooaarrdd  sshhaallll  aappppooiinntt  aa  cclluubb  ttrreeaassuurreerr,,  aa  bbooaarrdd  sseeccrreettaarryy  aanndd  aa  

mmeemmbbeerrsshhiipp  sseeccrreettaarryy..  
  

AARRTTIICCLLEE  77  --  QQUUOORRUUMM  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  MMEEEETTIINNGGSS  
  
EElleevveenn  ((1111))  AAdduulltt  AAccttiivvee  oorr  SSoocciiaall  mmeemmbbeerrss,,  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg,,  aatttteennddiinngg  aa  GGeenneerraall  oorr  
ssppeecciiaall  cclluubb  mmeeeettiinngg  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  qquuoorruumm..  AA  rreeccoorrdd  sshhaallll  bbee  kkeepptt  ooff  tthhee    mmeemmbbeerrss  
pprreesseenntt  aatt  eeaacchh  mmeeeettiinngg..  
  

  
AARRTTIICCLLEE  88  --  MMEEEETTIINNGGSS  
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SSeeccttiioonn  11..  TThhee  GGeenneerraall  MMeemmbbeerrsshhiipp  cclluubb  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  FFrriiddaayy  ooff  eeaacchh  

mmoonntthh..  
  

NNOOTTEE::  VVuullggaarr,,  aabbuussiivvee  llaanngguuaaggee  hhaass  nnoo  ppllaaccee  iinn  aa  GGeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  cclluubb  oorr  
BBooaarrdd  mmeeeettiinngg..  SShhoouulldd  aa  mmeemmbbeerr  uussee  ssuucchh  llaanngguuaaggee,,  tthhaatt  mmeemmbbeerr  wwiillll  bbee  
ccaalllleedd  oouutt  ooff  oorrddeerr  bbyy  tthhee  pprreessiiddiinngg  ooffffiicceerr..  SShhoouulldd  tthhee  mmeemmbbeerr  ffaaiill  oorr  rreeffuussee  
ttoo  cceeaassee  tthheeiirr  vvuullggaarriittyy  oorr  aabbuussee  tthheeyy  mmaayy  bbee  cchhaarrggeedd  uunnddeerr  AArrttiiccllee  1100  aanndd  
bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  ssuussppeennssiioonn  oorr  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  cclluubb..  

  
SSeeccttiioonn  22..  SSppeecciiaall  cclluubb  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  oorr  bbyy  hhiiss//hheerr  ddeelleeggaatteedd  

rreepprreesseennttaattiivvee  wwhheenn::  
  

((aa))  mmaatttteerrss  ooff  eexxttrreemmee  iimmppoorrttaannccee  rreeqquuiirree  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  wwhhiicchh  
ccaannnnoott,,  iinn  hhiiss  jjuuddggmmeenntt,,  bbee  ddeeffeerrrreedd  uunnttiill  tthhee  nneexxtt  GGeenneerraall  cclluubb  mmeeeettiinngg..  
  
((bb))  hhee//sshhee  iiss  ssoo  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  oorr  
  
((cc))  hhee//sshhee  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  aa  ppeettiittiioonn  ssiiggnneedd  bbyy  oonnee--tthhiirrdd  ooff  tthhee  AAdduulltt  
mmeemmbbeerrss..  
  
NNoottee::  CCaallll  ooff  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  bbyy  UU..SS..  mmaaiill  ttoo  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss..  

  
SSeeccttiioonn  33..  MMiinnuutteess  ooff  aallll  GGeenneerraall  aanndd  ssppeecciiaall  cclluubb  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  aaccccuurraatteellyy  ddeessccrriibbee  

tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  bbooddyy  aanndd  sshhaallll  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhee  cclluubb  rreeccoorrddss..  
  
SSeeccttiioonn  44..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  mmeeeett  oonnccee  eeaacchh  mmoonntthh  oorr  mmoorree  oofftteenn  aatt  tthhee  ccaallll  

ooff  tthhee  cchhaaiirrmmaann..  AA  qquuoorruumm  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  tthhee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss..  
MMiinnuutteess  ooff  eeaacchh  mmeeeettiinngg  sshhaallll  aaccccuurraatteellyy  ddeessccrriibbee  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  bbooaarrdd  
aanndd  sshhaallll  bbeeccoommee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  cclluubb  rreeccoorrddss..  

  
SSeeccttiioonn  55..  SSttaannddiinngg,,  ssppeecciiaall  oorr  pprrooggrraamm  ccoommmmiitttteeeess  sshhaallll  mmeeeett  aatt  tthhee  ccaallll  ooff  tthheeiirr  

cchhaaiirrmmaann,,  oorr  aass  iinnssttrruucctteedd  bbyy  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy..  
  

AARRTTIICCLLEE  99  --  AAUUTTHHOORRIITTYY  
  
SSeeccttiioonn  11..  TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  RROOBBEERRTTSS''  RRUULLEESS  OOFF  OORRDDEERR,,  

eexxcceepptt  aass  mmooddiiffiieedd  bbyy  tthheessee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss  ooff  tthhee  cclluubb..  
  
SSeeccttiioonn  22..  TThhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  aacctt  aass  ppaarrlliiaammeennttaarriiaann  aanndd  

eennssuurree  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorr  aanndd  cclluubb  mmeeeettiinnggss  aarree  hheelldd  iinn  aaddhheerreennccee  ttoo  tthheessee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss..  

  
  

AARRTTIICCLLEE  1100  --  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  OORR  RREECCAALLLL  
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SSeeccttiioonn  11..  AA  mmeemmbbeerr  mmaayy  bbee  ssuussppeennddeedd  oorr  eexxppeelllleedd  bbyy  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  vvoottee  bbyy  
sseeccrreett  bbaalllloott  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aatt  aa  GGeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg..  
HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  tthhee  rriigghhtt  ooff  aannyy  mmeemmbbeerr  cchhaarrggeedd  iinn  ssuucchh  aaccttiioonn  ttoo  hheeaarr  aanndd  
rreecceeiivvee  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  cchhaarrggeess  aanndd  ttoo  ddeeffeenndd  tthheemmsseellvveess  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  cchhaarrggeess,,  
oorr  ttoo  sseeeekk  lleeggaall  ccoouunnsseell  aatt  tthheeiirr  oowwnn  ccoosstt  iiff  tthheeyy  ssoo  ddeessiirree..  

  
NNoottee::  AAllll  cchhaarrggeess  aaggaaiinnsstt  aa  mmeemmbbeerr  wwiillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  
wwrriittiinngg  sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  aalllleeggeedd  cchhaarrggee,,  ddaattee((ss))  tthhee  aalllleeggeedd  cchhaarrggee  ooccccuurrrreedd,,  
ttiimmee  aanndd  lliisstt  ooff  aannyy  wwiittnneesssseess..  MMoorree  tthhaann  oonnee  mmeemmbbeerr  mmaayy  ssiiggnn  tthhee  cchhaarrggee..  
TThhee  mmeemmbbeerr  cchhaarrggeedd  iiss  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  cchhaarrggee  ttwweennttyy  ((2200))  ddaayyss  
pprriioorr  ttoo  tthhee  cclluubb  mmeeeettiinngg  wwhheenn  cchhaarrggeess  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffoorr  
sseeccrreett  bbaalllloott..    

  
SSeeccttiioonn  22..  AAnnyy  ooffffiicceerr,,  bbooaarrdd,,  oorr  ccoommmmiitttteeee,,  oorr  mmeemmbbeerr  tthheerreeooff,,  mmaayy  bbee  rreepprriimmaannddeedd,,  

ssuussppeennddeedd  oorr  rreeccaalllleedd  bbyy  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  vvoottee,,  bbyy  sseeccrreett  bbaalllloott,,  ooff  tthhee  
mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aatt  aa  GGeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  cclluubb  mmeeeettiinngg..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  tthhee  
rriigghhtt  ooff  aannyy  mmeemmbbeerr  oorr  ggrroouupp  ooff  mmeemmbbeerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  ssuucchh  aann  aaccttiioonn  ttoo  hheeaarr  
tthhee  cchhaarrggeess  aanndd  ttoo  ddeeffeenndd  tthheemmsseellvveess  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  cchhaarrggeess,,  oorr  ttoo  sseeeekk  lleeggaall  
ccoouunnsseell  iiff  tthheeyy  ssoo  ddeessiirree..  

  
NNoottee::  CChhaarrggeess  aaggaaiinnsstt  aann  OOffffiicceerr,,  BBooaarrdd  oorr  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerr  wwiillll  bbee  
ssuubbmmiitttteedd  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aass  iinn  NNOOTTEE  ttoo  SSeeccttiioonn  11..  HHoowweevveerr,,  sshhoouulldd  tthhee  
cchhaarrggee  bbee  aaggaaiinnsstt  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  tthhee  cchhaarrggee  wwoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  
CChhaaiirrmmaann..  SShhoouulldd  tthhee  cchhaarrggee  bbee  aaggaaiinnsstt  tthhee  BBooaarrdd  CChhaaiirrmmaann,,  tthhee  cchhaarrggee  
wwiillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  

  
SSeeccttiioonn  33..  AAnnyy  eelleecctteedd  ooffffiicceerr,,  PPrreessiiddeenntt  oorr  BBooaarrdd  mmeemmbbeerr  tthhaatt  iiss  aabbsseenntt  ffrroomm  aa  BBooaarrdd  

mmeeeettiinngg  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  ttiimmeess  iinn  oonnee  ((11))  ccaalleennddaarr  yyeeaarr,,  wwiillll  bbee  ssuussppeennddeedd  
ffrroomm  ooffffiiccee..  RReeiinnssttaatteemmeenntt  ccaann  oonnllyy  ooccccuurr  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  aaccttiivvee  
mmeemmbbeerrss  aatt  tthhee  nneexxtt  GGeenneerraall  cclluubb  mmeeeettiinngg..    ((IInnjjuurryy  oorr  iillllnneessss  mmaayy  bbee  aann  
aacccceeppttaabbllee  eexxccuussee))..  

  
SSeeccttiioonn  44..  IInn  tthhee  eevveenntt  aannyy  eelleecctteedd  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  iiss  ssuussppeennddeedd  oorr  

rreeccaalllleedd,,  tthhee  vvaaccaannccyy  wwiillll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  nnoommiinnaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  fflloooorr  aanndd  aa  
mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  AAdduulltt  AAccttiivvee  mmeemmbbeerrss  aatt  tthhee  ssaammee  mmeeeettiinngg  tthhee  
ssuussppeennssiioonn  oorr  rreeccaallll  ooccccuurrss  

  
NNoottee::  MMiinnoorr  mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  vvoottiinngg  pprriivviilleeggeess..  

  
SSeeccttiioonn  55..  SShhoouulldd  aannyy  CClluubb  mmeemmbbeerr((ss))  sstteeaall  aann  iitteemm  oorr  iitteemmss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  CCCCSSCC,,  

ssaaiidd  cclluubb  mmeemmbbeerr''ss  mmeemmbbeerrsshhiipp  SSHHAALLLL  BBEE  TTEERRMMIINNAATTEEDD..  VVAANNDDAALLIISSMM  
bbyy  CClluubb  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd..  WWiillllffuull  aanndd  iinntteennttiioonnaall  ddeessttrruuccttiioonn  
ooff  cclluubb  pprrooppeerrttyy  ssuucchh  aass,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ccuuttttiinngg  ooff  lloocckkss,,  ccuuttttiinngg  ooff  
cchhaaiinnss,,  kkiicckkiinngg  iinn  ddoooorrss,,  bbrreeaakkiinngg  wwiinnddoowwss,,  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ttooiilleett  ffaacciilliittiieess,,  
ddaammaaggiinngg  ooff  lliigghhttss  aanndd  ffiixxttuurreess,,  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ffuurrnniittuurree,,  aarreennaa  ffaacciilliittiieess,,  eettcc..,,  
mmaayy  rreessuulltt  iinn  ssuussppeennssiioonn  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  ppoossssiibbllee  lloossss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  
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tthhee  CCCCSSCC  aanndd//oorr  rreessttiittuuttiioonn  ffoorr  ddaammaaggeess..  ((RReeffeerr  ttoo  tthhiiss  AArrttiiccllee  1100  ffoorr  
pprroocceedduurreess))..    

  
TThheerree  iiss  nnoo  iinnddiivviidduuaall  oowwnneerrsshhiipp  wwiitthhiinn  tthhee  CCCCSSCC,,  tthheerreeffoorree,,  iinnddiivviidduuaall  oorr  
ggrroouupp  aaccttss  aass  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn  bbeeffoorree,,  iinn  tthheefftt  aanndd  vvaannddaalliissmm,,  wwiillll  ppllaaccee  aann  
iinnddiivviidduuaall((ss))  pprriivviilleeggee  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  jjeeooppaarrddyy..  

  
AARRTTIICCLLEE  1111  --  IINNIITTIIAATTIIOONN  FFEEEE  --  DDUUEESS  --  WWIITTHHDDRRAAWWAALLSS  

  
SSeeccttiioonn  11..  TThhee  iinniittiiaattiioonn  ffeeee  iiss  $$115500..0000  ppeerr  AAdduulltt  aapppplliiccaanntt..  ((WWiitthh  $$7755..0000  ttoo  aaccccoommppaannyy  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  $$7755..0000  ttoo  bbee  ppaaiidd  wwiitthhiinn  6600  ddaayyss  ooff  tthhee  ddaattee  tthhee  aapppplliiccaanntt  
iiss  vvootteedd  iinnttoo  tthhee  cclluubb..))    IInniittiiaattiioonn  aanndd  dduueess  aarree  rreeffuunnddeedd  iiff  aapppplliiccaanntt  iiss  nnoott  
vvootteedd  iinnttoo  tthhee  cclluubb..    IInniittiiaattiioonn  aanndd  dduueess  aarree  nnoott  ttrraannssffeerraabbllee  ffrroomm  oonnee  
aapppplliiccaanntt  ttoo  aannootthheerr  aapppplliiccaanntt..  

  
SSeeccttiioonn  22..  YYeeaarrllyy  dduueess  aass  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

mmeemmbbeerrsshhiipp  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd..  TThhee  bbeellooww  iinnddiiccaatteedd  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess  aanndd  
ccaatteeggoorriieess  ooff  mmeemmbbeerrss  aarree::  

      22000055  aanndd  
ssuubbsseeqquueenntt  

  aa..      AAdduulltt  SSoocciiaall  MMeemmbbeerrsshhiipp    $$5500..0000  
  bb..      AAdduulltt  AAccttiivvee  MMeemmbbeerrsshhiipp      $$115500..0000  
  cc..      MMiinnoorr  MMeemmbbeerrsshhiipp    $$3366..0000  
  

MMiinnoorr  mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  vvoottiinngg  pprriivviilleeggeess..  SSoocciiaall  mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  
rriiddiinngg  oorr  aarreennaa  pprriivviilleeggeess..  
  
SSeeee  SSeeccttiioonn  1100  ffoorr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  SSeenniioorrss..  

  
SSeeccttiioonn  33..  IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ttoo  ppaayy  dduueess  wwhheenn  dduuee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  

aa  rreemmiinnddeerr  aanndd//oorr  ssttaatteemmeenntt  aarree  rreecceeiivveedd..    AAnnnnuuaall  dduueess  aarree  dduuee  aanndd  ppaayyaabbllee  
oonn  JJaannuuaarryy  11sstt  ooff  eeaacchh  yyeeaarr..  DDuueess  lleefftt  uunnppaaiidd  aafftteerr  tthhee  MMaarrcchh  GGeenneerraall  
mmeeeettiinngg  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ddeelliinnqquueenntt..  DDeelliinnqquueenntt  MMeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  ddrrooppppeedd  
ffrroomm  tthhee  cclluubb  uunnlleessss  aarrrraannggeemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  
PPrreessiiddeenntt  pprriioorr  ttoo  tthhee  MMaarrcchh  GGeenneerraall  mmeeeettiinngg..    

  
SSeeccttiioonn  44..  IIff  aa  ddeelliinnqquueenntt  mmeemmbbeerr((ss))  rreeqquueessttss  rreeiinnssttaatteemmeenntt  iinnttoo  tthhee  cclluubb  aatt  tthhee  BBooaarrdd  

ooff  DDiirreeccttoorrss  mmeeeettiinngg  aanndd  tthheerree  iiss  aa  nneeww  mmeemmbbeerr  wwaaiittiinngg  lliisstt,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
DDiirreeccttoorrss  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ppllaaccee  tthhee  ddeelliinnqquueenntt  mmeemmbbeerr((ss))  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  
lliisstt  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  tthhee  rreeiinnssttaattiinngg  mmeemmbbeerr  hhaass  ttoo  rreeppaayy  tthhee  
iinniittiiaattiioonn  ffeeee..  

  
SSeeccttiioonn  55..  AAnn  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr  uuppoonn  ppaayymmeenntt  

ooff  dduueess  iinn  ffuullll..  
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SSeeccttiioonn  66..  ((aa))  FFoorr  dduueess  ppaayyiinngg  ppuurrppoosseess,,  aann  AAdduulltt  AAccttiivvee  oorr  AAdduulltt  SSoocciiaall  mmeemmbbeerr  iiss  
ddeeffiinneedd  aass  aannyy  iinnddiivviidduuaall  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oovveerr  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  aacccceepptteedd  iinnttoo  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  cclluubb..  

  
((bb))  AA  mmiinnoorr  mmeemmbbeerr  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aa  mmeemmbbeerr  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg,,  wwhhoo  iiss  ((aa))  
uunnddeerr  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  oorr  ((bb))  iiff  oovveerr  1188,,  iiss  ccllaassssiiffiieedd  aass  aa  ssttuuddeenntt..  MMiinnoorr  
mmeemmbbeerrss  mmuusstt  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  oonnee  ppaarreenntt  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaann  wwhhoo  iiss  aann  AAdduulltt  
AAccttiivvee  oorr  AAdduulltt  SSoocciiaall  mmeemmbbeerr  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg..    MMiinnoorr  mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  
hhaavvee  aa  vvoottee  iinn  tthhee  cclluubb..  
  
NNoottee::  AA  ssttuuddeenntt  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aa  mmiinnoorr  mmeemmbbeerr  uunnddeerr  2266  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  eennrroolllleedd  
iinn  ccoolllleeggee  oorr  ootthheerr  sscchhooooll,,  ccaarrrryyiinngg  tthhrreeee  ((33))  oorr  mmoorree  ssuubbjjeeccttss..  
  
((cc))  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  iinniittiiaattiioonn  ffeeee  ffoorr  mmeemmbbeerrss  pprrooggrreessssiinngg  ffrroomm  mmiinnoorr  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  aa  aadduulltt  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduuee  ttoo  aaggee  aanndd  rreeggaarrddlleessss  ooff  mmaaxxiimmuumm  
mmeemmbbeerrsshhiipp  lliimmiittss..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  mmuusstt  eexxeerrcciissee  tthhiiss  rriigghhtt  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  
hhaallff  ooff  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ffoolllloowwiinngg  tthhee  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  pprrooggrreessss  ffrroomm  tthhee  
mmiinnoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp..  
  
((dd))  AAdduulltt  SSoocciiaall  mmeemmbbeerrss  mmaayy  ccoonnvveerrtt  ttoo  AAdduulltt  AAccttiivvee  MMeemmbbeerr  ssttaattuuss  
dduurriinngg  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  bbyy  ppaayyiinngg  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  pprreevviioouussllyy  
ppaaiidd  AAdduulltt  SSoocciiaall  dduueess  aanndd  tthhee  AAdduulltt  AAccttiivvee  dduueess..  
  
((ee))  AAdduulltt  AAccttiivvee  mmeemmbbeerrss  mmaayy  ccoonnvveerrtt  ttoo  AAdduulltt  SSoocciiaall  ssttaattuuss  dduurriinngg  tthhee  
ccaalleennddaarr  yyeeaarr..    TThheerree  iiss  nnoo  rreebbaattee  ffoorr  ccoonnvveerrttiinngg  ffrroomm  AAccttiivvee  ttoo  SSoocciiaall  ssttaattuuss..  

                                                                                                                                                      
SSeeccttiioonn  77..  AApppplliiccaannttss  aacccceepptteedd  iinnttoo  cclluubb  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  

dduueess  oonn  aa  pprroorraatteedd  bbaassiiss..  
  
SSeeccttiioonn  88..  WWiitthhddrraawwaall  ccaarrddss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ttoo  AAdduulltt  AAccttiivvee  oorr  AAdduulltt  SSoocciiaall  mmeemmbbeerrss  iinn  

ggoooodd  ssttaannddiinngg  uuppoonn  ppaayymmeenntt  ooff  $$1100..0000  wwhheenn  tthhee  mmeemmbbeerr  lleeaavveess  tthhee  CCllaarrkk  
CCoouunnttyy  aarreeaa  oorr  oouuttssiiddee  aa  5500  mmiillee  rraaddiiuuss,,  bbaasseedd  oonn  aa  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
DDiirreeccttoorrss..  TThhee  wwiitthhddrraawwaall  ccaarrdd  eennttiittlleess  tthhee  hhoollddeerr  ttoo  rreeiinnssttaatteemmeenntt  aatt  aannyy  
ttiimmee  bbyy  ppaayyiinngg  $$1100..0000  pplluuss  aapppplliiccaabbllee  yyeeaarrllyy  dduueess  rreeggaarrddlleessss  ooff  mmaaxxiimmuumm  
mmeemmbbeerrsshhiipp  lliimmiittss..  AAfftteerr  JJaannuuaarryy  11sstt,,  aanndd//oorr  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  MMaarrcchh  
mmoonntthhllyy  mmeeeettiinngg,,  aa  wwiitthhddrraawwaall  ccaarrdd  ccaann  oonnllyy  bbee  iissssuueedd  ttoo  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  
hhaavvee  ppaaiidd  tthheeiirr  yyeeaarrllyy  dduueess..    MMeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  wwiitthhddrraawwnn  ddoo  nnoott  hhaavvee  
vvoottiinngg,,  rriiddiinngg,,  oorr  aarreennaa  pprriivviilleeggeess..    MMiinnoorrss  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  wwiitthhddrraawwaall..  

  
SSeeccttiioonn  99..  MMeemmbbeerrsshhiipp  rreeiinnssttaatteemmeenntt  ffoorr  ppeerrssoonnss  sseerrvviinngg  iinn  tthhee  aarrmmeedd  ffoorrcceess  wwiillll  bbee  

aauuttoommaattiicc  uuppoonn  rreelleeaassee  ffrroomm  aaccttiivvee  dduuttyy,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  qquuoottaass,,  
bbyy  ppaayyiinngg  aapppplliiccaabbllee  yyeeaarrllyy  dduueess  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  rreelleeaassee  ooff  aaccttiivvee  dduuttyy,,  
pplluuss  aannyy  iinniittiiaattiioonn  ffeeeess  oowweedd  aatt  ttiimmee  ooff  eenntteerriinngg  tthhee  aarrmmeedd  sseerrvviicceess..  

  
SSeeccttiioonn  1100..  DDuueess  wwiillll  bbee  wwaaiivveedd  ffoorr  qquuaalliiffyyiinngg  AAdduulltt  AAccttiivvee  aanndd  AAdduulltt  SSoocciiaall  mmeemmbbeerrss  

wwhhoo  aarree  ccuurrrreenntt  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  wwiitthh  tteenn  ((1100))  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss  ooff  
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mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  aaggee  6622  bbyy  JJaannuuaarryy  11  ooff  tthhee  yyeeaarr  aappppllyyiinngg  ffoorr  ffrreeee  
mmeemmbbeerrsshhiipp..  PPeerrssoonnss  oovveerr  tthhee  aaggee  ooff  6622  aass  ooff  JJaannuuaarryy  11  ooff  yyeeaarr  wwhhoo  ddoo  nnoott  
hhaavvee  tteenn  yyeeaarrss  ooff  ccoonnsseeccuuttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ppaayy  hhaallff--mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess  aatt  aaggee  
6622  uunnttiill  aa  tteenn  ((1100))  yyeeaarr  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  aaccccuummuullaatteedd..    AAtt  tthhiiss  ppooiinntt  tthheeiirr  
mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  ffrreeee..  

  
AARRTTIICCLLEE  1122  --  DDUUTTIIEESS  OOFF  OOFFFFIICCEERRSS,,  TTRREEAASSUURREERR  AANNDD  SSEECCRREETTAARRYY  

  
SSeeccttiioonn  11..  PPrreessiiddeenntt  
  

aa..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  bbee  tthhee  pprriinncciippaall  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  
cclluubb  aanndd  sshhaallll  rreepprreesseenntt  iitt  aatt  ooffffiicciiaall,,  ssoocciiaall  aanndd  cciivviicc  ffuunnccttiioonnss..  
  
bb..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  pprreessiiddee  aatt  aallll  GGeenneerraall  aanndd  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  cclluubb;;  
ddeevveelloopp  aaggeennddaass  ffoorr  ssuucchh  mmeeeettiinnggss;;  sseenndd  oorr  ddiirreecctt  tthhee  sseennddiinngg  ooff  rreemmiinnddeerrss  
ffoorr  rreegguullaarr  mmeeeettiinnggss  aanndd  ooffffiicciiaall  nnoottiicceess  ffoorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss;;  aanndd  tthhrroouugghh  
hhiiss//hheerr  sseeccrreettaarryy,,  ddooccuummeenntt  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  ssuucchh  mmeeeettiinnggss  iinn  tthhee  ffoorrmmss  ooff  
mmiinnuutteess,,  wwhhiicchh  bbeeccoommee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  cclluubb  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrddss..  
  
cc..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  aaccttiivveellyy  ppuurrssuuee  aa  ssttrroonngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprrooggrraamm  ffoorr  nneeww  
mmeemmbbeerrss  wwhhiicchh  wwiillll  mmeeeett  mmeemmbbeerrsshhiipp  lleevveellss..  
  
dd..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  ddeevveelloopp  aanndd  ddiirreecctt  tthhee  ssoocciiaall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  cclluubb,,  
wwhhiicchh  sshhaallll  iinncclluuddee  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  ddaanncceess,,  bbaannqquueettss  aanndd  rreeffrreesshhmmeennttss..  
  
ee..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  tthhee  PPrreessiiddeenntt  mmaayy  
aappppooiinntt  ssttaannddiinngg  oorr  ssppeecciiaall  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  nnaammee  tthhee  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrmmaann..  
AAtt  tthhee  oouuttsseett  ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,  hhee//sshhee  sshhaallll  pprreesseenntt  tthhee  eessttiimmaatteedd  ccoosstt,,  aanndd  
rreevveennuueess  ttoo  bbee  rreecceeiivveedd,,  ooff  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  AAfftteerr  
aapppprroovvaall  ooff  tthhee  bbooaarrdd  aass  ttoo  ffiinnaanncciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  aanndd  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  tthhee  
pprrooppoosseedd  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonnss  aanndd  aafftteerr  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  cclluubb''ss  bbuuddggeett  bbyy  tthhee  
mmeemmbbeerrsshhiipp,,  tthhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  hhaavvee  ccoommpplleettee  aanndd  ffiinnaall  aauutthhoorriittyy  ttoo  
ddiisscchhaarrggee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  hhiiss  ooffffiiccee  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthheessee  
ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  bbyy--llaawwss..  
  
ff..  AAllll  ssuubb--oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  CClluubb  sshhaallll  bbee  aauuddiitteedd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  yyeeaarr  
bbyy  aa  ccoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  cclluubb  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  
  
gg..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  iiss  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaarryy  bbeettwweeeenn  tthhee  cclluubb''ss  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  tthhee  
bbooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  iiss  aann  eexx--ooffffiicciiaall  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  bbooaarrdd,,  aanndd  tthhee  PPrreessiiddeenntt''ss  
ooppiinniioonnss  rreeggaarrddiinngg  ""tthhee  ggoooodd  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp""  sshhaallll  ccoommmmaanndd  sseerriioouuss  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  tthhee  bbooaarrdd..  WWiitthhiinn  hhiiss//hheerr  jjuuddggmmeenntt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  mmaayy  
ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  aannyy  rreegguullaarr  mmoonntthhllyy  cclluubb  mmeeeettiinngg  bbee  ddeeeemmeedd  aa  ""ssoocciiaall  
mmeeeettiinngg"",,  ddeeppeennddiinngg  ooff  ccoouurrssee  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd  iimmppoorrttaannccee  ooff  aaggeennddaa  
iitteemmss  oonn  hhaanndd..  
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SSeeccttiioonn  22..  SSeeccrreettaarryy  
  

TThhee  sseeccrreettaarryy  iiss  tthhee  oonnllyy  aappppooiinnttiivvee  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  
ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  TThhee  cclluubb  mmeemmbbeerr  aappppooiinntteedd  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  ooff  sseeccrreettaarryy  sshhaallll  
sseerrvvee  uunnttiill  rreeppllaacceedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  kkeeeeppiinngg  aann  aaccccuurraattee  
rreeccoorrdd  ooff  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  aatt  cclluubb  mmeeeettiinnggss,,  hhee//sshhee  sshhaallll  bbee  tthhee  PPrreessiiddeenntt''ss  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  aassssiissttaanntt,,  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  hhiiss  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  
  

SSeeccttiioonn  33..  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  
  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  hhaavvee  ccoommpplleettee  aanndd  ffiinnaall  aauutthhoorriittyy  ttoo  ccoonndduucctt  
tthhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  cclluubb  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthheessee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  
bbyy--llaawwss..  IInn  ccaassee  ooff  aa  ddiissppuuttee,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  iinntteerrpprreett  tthheessee  
ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  bbyy--llaawwss..  
  
aa..  AAllll  iinnccoommee--pprroodduucciinngg  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd  oorr  bbyy  aann  
iinnddiivviidduuaall  oorr  ccoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd,,  eexxcceepptt  tthhoossee  ooff  aa  ssoocciiaall  
nnaattuurree,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  IInnccoommee  pprroodduucciinngg  
aaccttiivviittiieess  sshhaallll  iinncclluuddee  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  rrooddeeooss,,  hhoorrssee  sshhoowwss,,  sshhoowwddeeooss,,  
ssppaaccee,,  CClluubb  hhoouussee  rreennttaall,,  tteemmppoorraarryy  ppeerrmmiittss  ffoorr  uussee  ooff  tthhee  aarreennaass  aanndd  
hhoorrsseemmaannsshhiipp  eexxhhiibbiittiioonnss  wwhheenn  oonn  aa  ""ppaaiidd  ffoorr""  bbaassiiss..  
  
bb..  TThhee  bbooaarrdd  sshhaallll  aappppooiinntt  aa  ttrreeaassuurreerr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  22  ooff  
AArrttiiccllee  66..  
  
cc..  IInn  JJaannuuaarryy  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  wwiillll  pprreeppaarree  aa  bbuuddggeett  ooff  
eessttiimmaatteedd  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennsseess  ffoorr  tthhee  eennssuuiinngg  yyeeaarr,,  aafftteerr  ccoonnffeerrrriinngg  wwiitthh  
tthhee  PPrreessiiddeenntt  eelleecctt  aanndd  ootthheerr  rreessppoonnssiibbllee  cclluubb  mmeemmbbeerrss  aass  ttoo  aannttiicciippaatteedd  
eexxppeennddiittuurreess  aanndd  iinnccoommee..  AAllll  eessttiimmaatteedd  iinnccoommee  ffrroomm  aallll  ssoouurrcceess  wwiillll  bbee  
iinncclluuddeedd,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  bbaallaanncceedd  aaggaaiinnsstt  aallll  kknnoowwnn  eexxppeennssee  iitteemmss  wwiitthh    
rreeaassoonnaabbllee  rreesseerrvveess  sseett  aassiiddee  ffoorr  uunnffoorreesseeeenn  cciirrccuummssttaanncceess..  TThhee  cclluubb''ss  
aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aannnnuuaall  bbuuddggeett  wwiillll  bbee  ssoouugghhtt  aatt  tthhee  
FFeebbrruuaarryy  mmoonntthhllyy  mmeeeettiinngg  ooff  eeaacchh  yyeeaarr..  
  
AAfftteerr  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  bbuuddggeett  bbyy  tthhee  cclluubb,,  iinncclluuddiinngg  aallll  cchhaannggeess  oorr  rreevviissiioonnss  
ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  cclluubb  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  aa  GGeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  ffoorr  
tthhaatt  ppuurrppoossee,,  tthhee  bbooaarrdd  sshhaallll  bbee  ffrreeee  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  cclluubb  
wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthhee  aapppprroovveedd  bbuuddggeett..  
  
dd..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  tthhee  bbooaarrdd  mmaayy  
aappppooiinntt  ssttaannddiinngg  oorr  ssppeecciiaall  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  nnaammee  tthhee  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrmmaann..  
TThheeyy  mmaayy  aallssoo  aappppooiinntt  iinnddiivviidduuaallss  aass  rreepprreesseennttaattiivveess  oorr  aassssiissttaannttss  oonn  ssppeecciiffiicc  
jjoobbss  oorr  aass  pprrooggrraamm  ddiirreeccttoorrss,,  eettcc..  
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ee..  TThhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  bbooaarrdd  oorr  tthhee  ttrreeaassuurreerr  wwiillll  ggiivvee  aa  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrtt  aatt  
aallll  rreegguullaarr  cclluubb  mmeeeettiinnggss,,  eexxcceepptt  tthhoossee  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbee  aa  
ssoocciiaall  mmeeeettiinngg..  
  
ff..  AAllll  eexxppeennddiittuurreess,,  eexxcceepptt  ffoorr  mmiinnoorr  rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee,,  sshhaallll  bbee  pprreesseenntteedd  
ttoo  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  cclluubb  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  
  
gg..  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  aannyy  cchhaannggeess  ttoo  
rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  wweeeekkllyy  aaccttiivviittiieess  ffoorr  ggrroouuppss  ssppeecciiffiieedd  iinn  AArrttiiccllee  1133  
SSeeccttiioonn  33..  
  
hh..  ((11))  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  aapppprroovvee  oorr  rreejjeecctt  rreeqquueessttss  ffoorr  rreennttaall  bbyy  cclluubb  mmeemmbbeerrss  
aanndd  nnoonn--cclluubb  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  aarreennaa((ss))  aanndd//oorr  CClluubb  HHoouussee..  

  
      ((22))  CClluubb  mmeemmbbeerrss  mmaayy  rreesseerrvvee  tthhee  CClluubb  HHoouussee  wwiitthhoouutt  cchhaarrggee  ffoorr  
ffuunnccttiioonnss  ttoo  bbeenneeffiitt  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ((ppaarreennttss  oorr  cchhiillddrreenn  oonnllyy)),,  
bbuutt  mmuusstt  tteennddeerr  aa  cclleeaann  uupp  ddeeppoossiitt  aanndd  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee  bbooookkiinngg  ffeeee  ssppeecciiffiieedd  
bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  CClluubb  mmeemmbbeerrss  mmaayy  nnoott  rreesseerrvvee  tthhee  CClluubb  HHoouussee,,  wwiitthhoouutt  
cchhaarrggee,,  ffoorr  aa  ffuunnccttiioonn  tthhaatt  bbeenneeffiittss  tthhee  mmeemmbbeerr  ffiinnaanncciiaallllyy  oorr  ffoorr  bbuussiinneessss  
rreellaatteedd  ffuunnccttiioonnss..  
  
      ((33))..  AAllll  rreennttaall  aanndd  uussee  bbyy  CClluubb  MMeemmbbeerr  mmuusstt  bbee  hhaannddlleedd  bbyy  tthhee  CClluubb  
MMeemmbbeerr  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  sscchheedduullee  aallll  rreennttaall  uussee..  
  
      ((44))..  TThhee  BBooaarrdd  mmaayy  aapppprroovvee  uussee  ooff  CClluubb  ffaacciilliittiieess  bbyy  ootthheerr  nnoonn--pprrooffiitt  
oorrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass  aa  44--HH  ggrroouupp,,  aatt  nnoo  ccoosstt  ffoorr  hhoorrssee  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess..  
  
ii..    BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aatttteenndd  rreegguullaarr  mmoonntthhllyy  mmeeeettiinnggss..  

  
SSeeccttiioonn  44..  TTrreeaassuurreerr  
  

aa..  TThhee  ttrreeaassuurreerr,,  bbooaarrdd  sseeccrreettaarryy  aanndd  mmeemmbbeerrsshhiipp  sseeccrreettaarryy  aarree  tthhee  oonnllyy  
aappppooiinnttiivvee  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
DDiirreeccttoorrss..  TThheeyy  sshhaallll  sseerrvvee  uunnttiill  rreeppllaacceedd  bbyy  bbooaarrdd  aaccttiioonn..  
  
bb..  TThhee  ttrreeaassuurreerr  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  ffuunnddss  aanndd  ddiissbbuurrsseemmeennttss  
aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd..  HHee//sshhee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  aa  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrtt  aatt  eeaacchh  
GGeenneerraall  aanndd  mmoonntthhllyy  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aanndd  oonn  aannyy  ootthheerr  
ooccccaassiioonn  bbyy  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  BBooaarrdd  CChhaaiirrmmaann  oorr  CClluubb  PPrreessiiddeenntt..  
  
cc..  TThhee  ttrreeaassuurreerr  sshhaallll  ddeeppoossiitt  aallll  ffuunnddss  rreecceeiivveedd  iinn  aa  bbaannkk  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  
BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  aanndd  sshhaallll  iissssuuee  aanndd  aapppprroovvee  aallll  cchheecckkss  aanndd  ddiissbbuurrsseemmeennttss,,  
wwhhiicchh  mmuusstt  aallssoo  bbee  ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  
oorr  tthheeiirr  ddeessiiggnneeee..  ((DDeessiiggnneeee  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss))..  
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dd..  TThhee  ttrreeaassuurreerr  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  vvaalluuaabbllee  
ddooccuummeennttss  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  cclluubb,,  ssuucchh  aass  ddeeeeddss,,  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess,,  ooffffiicciiaall  
mmeeeettiinngg  rreeccoorrddss,,  ssttoocckkss,,  bboonnddss,,  eettcc..  

  
SSeeccttiioonn  55..  TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  sseeccrreettaarryy  sshhaallll  iissssuuee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrddss  aanndd  iinntteerriimm  

rreecceeiippttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  1111  ooff  tthheessee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss..  
  

AARRTTIICCLLEE  1133  --  CCOOMMMMIITTTTEEEESS  AANNDD  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVEESS  
  
SSeeccttiioonn  11..  EExxaammpplleess  ooff  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt::  
  
  aa..  IInnvveessttiiggaattiinngg  ccoommmmiitttteeee  ff..  HHoossppiittaalliittyy  ccoommmmiitttteeee  
  bb..  MMeemmbbeerrsshhiipp  ccoommmmiitttteeee  gg..  TTrraaiill  ccoommmmiitttteeee  
  cc..  DDaannccee  ccoommmmiitttteeee  hh..  AAuuddiittiinngg  ccoommmmiitttteeee  
  dd..  RReeffrreesshhmmeenntt  ccoommmmiitttteeee  ii..  LLeeggaall  ccoommmmiitttteeee  
  ee..  CCoonncceessssiioonn  ccoommmmiitttteeee  jj..  CCoonnssttiittuuttiioonn  --  BByy  llaawwss  
  
SSeeccttiioonn  22..  EExxaammpplleess  ooff  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss::  
  aa..  FFiinnaannccee  ccoommmmiitttteeee  dd..  MMaaiinntteennaannccee  ccoommmmiitttteeee  
  bb..  RRooddeeoo  ccoommmmiitttteeee    ee..  HHoouussee  ccoommmmiitttteeee  
  cc..  HHoorrssee  sshhooww  ccoommmmiitttteeee    
    
SSeeccttiioonn  33..  EExxaammpplleess  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  wwhhiicchh  aarree  eelleecctteedd  bbyy  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ggrroouuppss::  

  aa..  RRooppiinngg  ee..  JJaacckkppoott  BBaarrrreell  RRaacceerrss  
  bb..  GGaammiinngg  ff..  TTeeaamm  PPeennnneerrss  
  cc..  PPoossssee  gg..  QQuuiicckkssiillvveerr  DDrriillll  TTeeaamm  
  dd..  CCllaarrkkeetttteess  DDrriillll  TTeeaamm  hh..  CCaallff  RRooppeerrss  
  ii..  44--HH  GGrroouuppss  jj..  CCaarrtt  DDrriivviinngg  
  kk..  TTrraaiill  RRiiddeerrss  ll..  MMoouunntteedd  PPoolliiccee  PPaattrrooll  

  
TThhee  dduuttiieess  ooff  tthheessee  rreepprreesseennttaattiivveess  wwiillll  bbee  aassssiiggnneedd  bbyy  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ggrroouupp,,  
bbuutt  sshhaallll  iinncclluuddee  rreeppoorrttiinngg  ggrroouupp  aaccttiivviittiieess  aatt  GGeenneerraall  cclluubb  aanndd  BBooaarrdd  
mmeeeettiinnggss..  

SSeeccttiioonn  44..  AA  GGrroouupp  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  rreeppoorrtt  aanndd//oorr  aarree  nnoott  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhrreeee  ((33))  
ccoonnsseeccuuttiivvee  mmoonntthhllyy  GGeenneerraall  mmeeeettiinnggss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinnaaccttiivvee  aanndd  tthhaatt  
ggrroouupp’’ss  aallllooccaatteedd  ddaattee  aanndd  ttiimmee  mmaayy  bbee  rreeaallllooccaatteedd,,  bbyy  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  
tthhee  BBooaarrdd..  

  
AARRTTIICCLLEE  1144  --  DDEEPPOOSSIITTSS  AANNDD  DDIISSBBUURRSSEEMMEENNTTSS  

  
SSeeccttiioonn  11..  AAllll  ffuunnddss  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  cclluubb  wwiillll  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinnttoo  tthhee  ggeenneerraall  ffuunndd  ooff  tthhee  

CCllaarrkk  CCoouunnttyy  SSaaddddllee  CClluubb..  
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SSeeccttiioonn  22..  AAllll  ddiissbbuurrsseemmeennttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbyy  cchheecckk  iissssuueedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
ttrreeaassuurreerr  aanndd  ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  oorr  hhiiss  
ddeessiiggnneeee..  

  
SSeeccttiioonn  33..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissssoolluuttiioonn  ooff  tthhee  CCllaarrkk  CCoouunnttyy  SSaaddddllee  CClluubb,,  aallll  aasssseettss  aarree  ttoo  

bbee  ttuurrnneedd  oovveerr  ttoo  aa  cchhaarriittaabbllee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  pprreeffeerraabbllyy  ssoommee  hhuummaannee  ssoocciieettyy,,  
aass  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  rreeqquueessttss  iitt  ttoo  bbee  ssttrriiccttllyy  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  tthhiiss  cclluubb  iiss  aa  
nnoonnpprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  
AARRTTIICCLLEE  1155  --  OORRDDEERR  OOFF  BBUUSSIINNEESSSS  

  
TThhee  cclluubb  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr;;  
  

11..  CCaallll  ttoo  oorrddeerr  
22..  RRoollll  ccaallll  oorr  aabbsseenntteeeess  nnootteedd  bbyy  RReeccoorrddiinngg  SSeeccrreettaarryy  
33..  EExxccuussee  ffoorr  aabbsseenntt  mmeemmbbeerr  ((BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  mmeeeettiinngg))  
44..  RReeaaddiinngg  ooff  tthhee  mmiinnuutteess  
55..  RReevviieeww  ooff  ccoorrrreessppoonnddeennccee  
66..  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  
77..  RReeppoorrtt  ooff  ssttaannddiinngg  oorr  ssppeecciiaall  ccoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  

aaccttiivviittyy  ggrroouuppss..  
88..  UUnnffiinniisshheedd  bbuussiinneessss  
99..  NNeeww  bbuussiinneessss  
1100..  AAddjjoouurrnnmmeenntt  
  

AARRTTIICCLLEE  1166  --  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  
  
TThhee  ssuussppeennssiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthheessee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss  sshhaallll  rreeqquuiirree  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  
vvoottee  bbyy  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aanndd  mmuusstt  bbee  rreeaadd  aatt  tthhee  pprreevviioouuss  mmeeeettiinngg,,  aanndd  aallll  mmeemmbbeerrss  
mmuusstt  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  sseeccrreettaarryy,,  tthhrroouugghh  TThhee  SSeeeenn  aanndd  HHeeaarrdd,,  oorr  bbyy  UUSS  MMaaiill  ttoo  vvoottiinngg  
mmeemmbbeerrss..  
  

AARRTTIICCLLEE  1177  --  SSUUBB--OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  FFEEEESS  
  
NNoo  ssuubb--oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  cchhaarrggee  aa  ffeeee  ttoo  bbeelloonngg  ttoo  ssaaiidd  ggrroouupp..  
  

AARRTTIICCLLEE  1188  --  CCLLOOSSEEDD  AARREENNAA  AANNDD  FFAACCIILLIITTIIEESS  
  
SSeeccttiioonn  11..  ((aa))  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rriiddiinngg  dduurriinngg  cclluubb  mmeeeettiinnggss..  

((bb))  NNoonn--mmeemmbbeerrss  wwiillll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rriiddee  oonn  cclluubb  pprrooppeerrttyy  eexxcceepptt  aass  
ppaarrttiicciippaannttss  aatt  ssaannccttiioonneedd  ((ooppeenn))  sshhoowwss  aanndd  eevveennttss..  

SSeeccttiioonn  22..  SShhaarriinngg  ooff  aarreennaa  dduurriinngg  nnoonn--sscchheedduulleedd  uussee..  
  

AA..      CCoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhoossee  iinn  tthhee  aarreennaa..  
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BB..      BByy  ccoommmmuunniiccaattiinngg,,  aarrrraannggiinngg  ttiimmee  aalllloowwaanncceess,,  aallll  mmeemmbbeerrss  ccaann  eennjjooyy  
tthhee  cclluubb  ffaacciilliittiieess..  
  
CC..      EEvveerryybbooddyy  hhaass  aa  rriigghhtt  ttoo  tthhee  aarreennaa  oonn  ffrreeee  ddaayyss,,  bbuutt  tthhee  aarreennaa  mmuusstt  bbee  
sshhaarreedd..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ccaann  aaccccoommpplliisshh  tthhiiss..  
  
DD..      PPoollee  bbeennddiinngg  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  iinn  aabboouutt  oonnee--qquuaarrtteerr  ooff  tthhee  aarreennaa  nneeaarr  
aann  oouuttssiiddee  wwaallll..  TThhiiss  wwoouulldd  aallllooww  ootthheerrss  ttoo  rriiddee  ffrreeeellyy  iinn  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  
aarreennaa..  
  
EE..      BBaarrrreell  rraacciinngg  pprraaccttiiccee  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  mmaakkiinngg,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ffiivvee  
((55))  ttoo  tteenn  ((1100))  rruunnss  oovveerr  ttwweennttyy  ((2200))  mmiinnuuttee  oorr  lleessss  ppeerriioodd  aanndd  tthheenn  aalllloowwiinngg  
ootthheerrss  ttoo  rriiddee  ffrreeeellyy  ffoorr  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  
  
OOnnccee  tthhee  rriiddeerr  rroouunnddss  tthhee  tthhiirrdd  bbaarrrreell,,  mmoovveemmeenntt  ooff  hhoorrsseess  aalloonngg  tthhee  ssiiddeess  
sshhoouulldd  bbee  aacccceeppttaabbllee..  
  
FF..  GGaammiinngg  eexxeerrcciisseess  ccaann  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  bbyy  lleettttiinngg  ootthheerr  rriiddeerrss  kknnooww  yyoouurr  

iinntteennttiioonnss  aanndd  ootthheerr  nnoonn--ggaammee  rriiddeerrss  sshhoouulldd  rreecciipprrooccaattee  bbyy  ccooooppeerraattiinngg  
ttoo  aassssuurree  tthhaatt  aallll  hhaavvee  aann  eennjjooyyaabbllee  rriiddee  oorr  eexxeerrcciissee..  

  
GG..      SShhoouulldd  ccaattttllee  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  aa  ggaammiinngg  eexxeerrcciissee,,  tthhee  ssaammee  ccoouurrtteessyy  sshhoouulldd  
bbee  eexxtteennddeedd  aass  iinn  tthhee  aabboovvee  iitteemmss  AA  tthhrroouugghh  FF..  ii..ee..  rrooppiinngg  ffoorr  2200  mmiinnuutteess  
mmaaxxiimmuumm  aalltteerrnnaattiinngg  wwiitthh  ooppeenn  rriiddiinngg  ppeerriiooddss  ooff  eeqquuaall  dduurraattiioonn..  
  
HH..      RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  tthhee  llaasstt  ppeerrssoonn  oouutt  ooff  tthhee  aarreennaa  mmuusstt  ttuurrnn  oouutt  tthhee  lliigghhttss..  
LLiigghhtt  sswwiittcchheess  aarree  llooccaatteedd  aatt  eevveerryy  eexxiitt  ddoooorr,,  aanndd  tthheeyy  aarree  ppaaiinntteedd  yyeellllooww..  
  
II..      SSaaffeettyy  ooff  yyoouurrsseellff,,  ootthheerrss  aanndd  hhoorrsseess  iiss  hhiigghhllyy  iimmppoorrttaanntt..  YYoouunngg  nnoovviiccee  
rriiddeerrss  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerr  ssuuppeerrvviissiioonn..  AAvvooiidd  rraacciinngg  tthhrroouugghh  ootthheerr  rriiddeerrss,,  
eennddaannggeerriinngg  tthheemm  oorr  ootthheerrss..    
  
JJ..      TThhoossee  ggrroouuppss  ssppeecciiffiieedd  iinn  AArrttiiccllee  1133  SSeeccttiioonn  33  hhaavviinngg  sscchheedduulleedd  ddaayyss  aanndd  
ttiimmee  ttoo  uussee  tthhee  AArreennaa  ffaacciilliittiieess  MMUUSSTT  YYIIEELLDD  AArreennaa  ttoo  ootthheerr  cclluubb  mmeemmbbeerr((ss))  
oonn  nnoonn--sscchheedduulleedd  uussee  ddaayyss..  
  
KK..  KKeeeepp  hhoorrsseess  aatt  aa  wwaallkk  iinn  ttiiee  uupp  aarreeaass..  

  
LL..  NNoo  ddooggss  aarree  aalllloowweedd  ttoo  rruunn  uunnccoonnttrroolllleedd  aannyywwhheerree  oonn  tthhee  cclluubb  pprrooppeerrttyy  

oorr  iinnssiiddee  tthhee  aarreennaass..  
  

MM..  NNoo  ssmmookkiinngg  iiss  aalllloowweedd  iinn  aannyy  ooff  tthhee  cclluubb  bbuuiillddiinnggss..  
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AARRTTIICCLLEE  1199  --  AAMMEENNDDMMEENNTTSS  

  
SSeeccttiioonn  11..  TThheessee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss  aass  rreevviisseedd  aanndd  aaddoopptteedd  aass  aa  wwhhoollee  aatt  tthhee  

GGeenneerraall  cclluubb  mmeeeettiinngg  oonn  AApprriill  11,,  22000055,,  wwiillll  rreemmaaiinn  iinn  ffuullll  ffoorrccee  aanndd  eeffffeecctt  ffoorr  
aa  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss  aanndd  tthheerreeaafftteerr  uunnttiill  aammeennddeedd  oorr  aalltteerreedd..  
AAmmeennddmmeennttss  mmaayy  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  iinntteerriimm  aass  ddeessiiggnnaatteedd  bbeellooww..  

  
aa..          ((11))  TThhee  PPrreessiiddeenntt  oorr  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  wwiillll  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  
ttoo  tthhee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  aalltteerraattiioonnss,,  aammeennddmmeennttss  aanndd  nneeww  AArrttiicclleess  oorr  iitteemmss  
nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  CCiittyy,,  CCoouunnttyy,,  SSttaattee  oorr  FFeeddeerraall  llaawwss..  

  
  ((22))  TThhee  PPrreessiiddeenntt  oorr  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  wwiillll  bbee  ffuurrtthheerr  eemmppoowweerreedd  ttoo  
ssuubbmmiitt  nneecceessssaarryy  aalltteerraattiioonnss,,  aammeennddmmeennttss,,  nneeww  AArrttiicclleess  oorr  iitteemmss  ttoo  tthhee  
vvoottiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  aassssuurree  ffiinnaanncciiaall  ssoollvveennccyy  ooff  tthhee  cclluubb  aanndd  pprrootteeccttiivvee  
ccoonnddiittiioonnss,,  ssuucchh  aass,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  aanndd  ssaaffeettyy  
mmeeaassuurreess  dduurriinngg  tthhiiss  ttwwoo  ((22))  yyeeaarr  iinntteerriimm  ppeerriioodd..  
  
bb..      EElliiggiibbllee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  mmaayy  ssuubbmmiitt,,  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  dduurriinngg  tthhiiss  ttwwoo  
((22))  yyeeaarr  iinntteerriimm  ppeerriioodd,,  iitteemmss  ddeessiirreedd  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo,,  ddeelleetteedd  ffrroomm,,  oorr  
aalltteerraattiioonnss  ttoo  bbee  aatt  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhiiss  ttwwoo  ((22))  yyeeaarr  ppeerriioodd..  AAllll  ssuucchh  
pprrooppoossaallss  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  uunnddeerr  tthhee  pprroocceedduurree  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthheessee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss..  

  
SSeeccttiioonn  22..  PPrrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  

iinn  wwrriittiinngg  aanndd  aa  ccooppyy  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  ttoo  aadduulltt  mmeemmbbeerrss  pprriioorr  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  oorr  
ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg,,  tthhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeenntt  iiss  ttoo  bbee  vvootteedd  oonn..  SSuucchh  pprrooppoosseedd  
aammeennddmmeennttss  wwiillll  rreeqquuiirree  aa  ttwwoo--tthhiirrddss  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  
pprreesseenntt  aatt  mmeeeettiinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  aaddoopptteedd..  

  
SSeeccttiioonn  33..  AA  ccooppyy  ooff  tthheessee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss  aanndd  aammeennddmmeennttss  sshhaallll  bbee  

pprroovviiddeedd  ttoo  eeaacchh  aadduulltt  mmeemmbbeerr..  
  
  
  

SSIIGGNNAATTUURREESS  
  
  SSiiggnneedd    
    PPrreessiiddeenntt                                    

HHeennnniieemmaarr  SScchhaakk  
      
  SSiiggnneedd    
    CChhaaiirrmmaann,,  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

SShhaarroonn  SShhaaffffeerr    
  


