
 

 

 

 

VEDTÆGTER 

for 

ÆRØ SVØMMEKLUB 



§ 1 

Foreningens navn er Ærø Svømmeklub 

Foreningen har hjemsted i Ærø Kommune. 

§ 2 

Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i alle former for svømning, 

samt at uddanne instruktører til at varetage klubbens behov for undervisning og træning. 

§3 

Generalforsamlingen, der udgøres af klubbens medlemmer, er Ærø Svømmeklubs øverste myndig-

hed. 

§4 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der for to år ad gangen vælges 

af generalforsamlingen. 

Herunder vælger generalforsamlingen 2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. 

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur med hhv. tre og to medlemmer årligt, de første år dog ef-

ter lodtrækning. Revisor og suppleanter vælges for et år ad gangen. 

De personer, der vælges på den stiftende generalforsamling, afgår dog til første ordinære general-

forsamling. 

Formand, næstformand og kasserer skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, herunder et forretningsudvalg. 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, forpligtes Ærø Svømmeklub af et flertal af besty-

relsesmedlemmerne, herunder formand og næstformand. 

I andre anliggender kan formanden for Ærø Svømmeklub eller næstformanden forpligte klubben. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i 

afstemningen. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens skøn, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skrift-

ligt forlanger det. 

Bestyrelsen afgør selv, hvilke organisationer klubben skal tilsluttes. 

§ 5 

Som medlem af Ærø Svømmeklub kan optages såvel institutioner som enkeltpersoner. Klubben 

modtager passive medlemmer. Medlemskontingentet fastsættes af den, til enhver tid, siddende be-

styrelse under hensyntagen til, den til enhver tid, gældende halleje. 

Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, hvis den har bestemte grunde til at formode at den på-

gældende vil modarbejde klubbens formål. 

Bestyrelsen kan, i ekstraordinære tilfælde, ekskludere et medlem, som på en særlig grov måde har 

tilsidesat sine medlemspligter. Bestyrelsen skal dog forinden give den pågældende ret til at udtale 

sig. Afgørelsen om eksklusion skal begrundes, og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal have stemt 

for eksklusion. 

§ 6 

I mindre grove tilfælde kan bestyrelsen meddele et medlem karantæne i indtil 3 måneder. 

Spørgsmålet om udelukkelse af et medlem forelægges generalforsamlingen, der ved simpel stem-

meflerhed træffer den endelige beslutning. 

Såfremt et medlem ikke betaler kontingent, efter at være rykket en gang, ophører medlemskabet af 

klubben. 

§ 7 

Indmeldelse i klubben sker for en sæson ad gangen til kassereren. Kontingent betales forud. 

 
 



§ 8 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned og indkaldes af bestyrelsen med 

et varsel på 14 dage. Generalforsamling bekendtgøres i de lokale blade/aviser eller ved brev til 

klubbens medlemmer. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

1. Bestyrelsen aflægger beretning 

2. det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

3. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

5. Eventuelt   

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal bekendtgøres eller meddeles pr. brev senest 8 

dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 

1. januar. 

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde, skal afholdes senest 14 dage ef-

ter, at 3 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af klubbens medlemmer skriftligt kræver det. Forslag til 

dagsorden indsendes samtidigt med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvfr. Dog neden-

for § 10. 

§ 9 

Intet medlem kan afgive mere end en stemme på generalforsamlingen, og der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er hvert medlem, der er fyldt 14 år.  

For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år, har en forælder stemmeret.  

Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

§ 10 

Ændringer af nærværende vedtægter kan kun foretages, når det vedtages med 2/3 flertal på en ge-

neralforsamling, hvor mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

Er ikke halvdelen af medlemmerne mødt, men vedtages forslaget med 2/3 af de mødte stemmebe-

rettigede medlemmer, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med 2/3 af de, på denne 

fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.  

Forslag til vedtægtsændringer skal, mindst 14 dage før der afholdes generalforsamling fremsendes 

til klubbens medlemmer eller offentliggøres i Ærø Ugeavis. 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde så betids, at ovennævnte frister kan 

overholdes. 

Bliver det umuligt eller ønskeligt at fortsætte klubben, kan det på 2, på hinanden følgende general-

forsamlinger med 2/3 af de fremmødte stemmer besluttes, at klubben ophører. 

I tilfælde heraf skal klubbens eventuelle formue anvendes til idrætsformål på Ærø. 

Den siddende bestyrelse skal ved klubbens opløsning fungere, indtil det økonomiske opgør af 

klubbens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i skifteretten. 

Medlemmerne har ikke ret til nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 11 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der til enhver tid kan kræve 

samtlige bilag og kassebeholdning forevist. 

Revisor skal gøre bestyrelsen opmærksom på dispositioner, som denne finder uforsvarlige eller 

betænkelige. 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Marstal 22. februar 1988. 

§ 5´s ordlyd ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. februar 1993 

§ 4, 7 og 9´s ordlyd ændret på ekstraordinær generalforsamling den 19. februar 1998. 

§ 1 og 4´s ordlyd ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. februar 2011. 

 

   

 

 

 


