Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 26.februar 2019
§1
Navn og hjemsted
Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

§2
Formål
Klubbens formål er at fremme svømning samt andre former for svømmesport, herunder motion, idræt og
konkurrencesport i fornødent omfang.

§3
Medlemskab af organisationer
Det er bestyrelsens/forretningsudvalgets opgave at tage stilling til evt. medlemskab af
specialforbund/unioner.

§4
Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i svømmeklubben kan bestyrelsen optage enhver. Optagelse af
medlemmer under 16 år kræver dog samtykke fra forældre/værge. Medlemskab er først gyldigt, når 1.
kontingent er erlagt ved forfald og er bindende for medlemmet for den resterende del af den
kontingentperiode, hvor indmeldelse finder sted.

§5
Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet
opkræves forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud.

§6
Udmeldelse - Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til
den 1. februar eller 1. august, og at det pågældende medlem senest den 1. februar henholdsvis 1. august
har betalt sit kontingent til klubben. Når et medlem er kommet i kontingentrestance med mere end 3
mdr., kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før
vedkommende har betalt sin gæld til denne.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens
beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære
generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens

afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal
optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring
af klubbens love, jvf. §15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers
varsel ved opslag i svømmehallen eller meddelelse i lokalbladet (Ugebladet). Dagsordenen bekendtgøres
senest 8 dage før generalforsamlingen på tilsvarende facon. Indkaldelse til generalforsamling skal tillige
indeholde oplysning om reglerne for stemmeret.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest
otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive og
passive medlemmer af klubben, som er fyldt 16 år (derunder har forældre/værge stemmeret) og som
ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8
Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Behandling af evt. rettidigt indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer + valg af 2 suppleanter

7.

Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

8.

Valg af evt. udvalg

9.

Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
1/3 af de aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat
overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Hvis den ekstraordinære
generalforsamling ønskes indkaldt af medlemmerne, skal liste over de indkaldende medlemmer tilstilles
den siddende bestyrelse af hensyn til §7 stk. 3. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden
gælder bestemmelserne i §7 stk. 2.

§ 10
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen - som er åben for alle - vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog §6 stk. 5 og 6 samt §15
og 16 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget
medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå
skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme
generalforsamling.

§ 11
Bestyrelse
Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle dens forhold. Dens på
lovlig måde vedtagne beslutninger og de i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.
Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og yderligere to til fire medlemmer,
bestyrelsen vil samlet kunne bestå af fem til syv medlemmer, der alle vælges på den ordinære
generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og de skal primært søges fundet
bland klubbens aktive, myndige medlemmer. Skulle mulige emner ikke kunne findes i denne kreds, kan
bestyrelsesmedlemmer hentes udefra blandt forældrekredsen til klubbens umyndige svømmere. Der ydes
bestyrelsesmedlemmerne kontingentfrihed i bestyrelsesperioden.
Blandt de passive stemmeberettigede medlemmer, kan højst vælges to bestyrelsesmedlemmer, som ikke
kan vælges til formand eller kasserer. For de af den lovligt valgte bestyrelse foretagne økonomiske
forpligtelser, herunder evt. optagelse af lån og/eller kreditter - indenfor rammerne af normal drift af
klubben - hæfter alene klubben. I forbindelse med den daglige drift kan klubben endvidere tegnes af
formand, næstformand og kasserer i forening. Hvis bestyrelsesmedlemmer skulle påføre klubben
økonomiske forpligtelser udover normal drift, er det alene det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar, indtil
enten bestyrelsen samlet eller generalforsamlingen overtager forpligtelsen på klubbens vegne.
Bestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt.

Genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i ulige år og 4 i lige år.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens udløb suppleres bestyrelsen med suppleanten, som er valgt for
et år ad gangen.

§ 12
Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder evt. nedsættelse af forretningsudvalg.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden
eller næstformanden er til stede, jvf. dog §6 stk. 3.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

§ 13
Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive regnskab for det foregående år til revisorerne. Regnskab
forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Til at hjælpe kassereren med den daglige regnskabsførelse kan ansættes en bogholder. Bogholderen skal
i så fald godkendes af bestyrelsen.
Regnskab kan fås af klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved
henvendelse til kassereren.

§ 14
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.
Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå del samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til
stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegninger.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
En statsautoriseret eller registreret revisor skal foretage den fornødne revision.

§ 15
Udvalg
De på generalforsamlingen evt. nedsatte udvalg skal bestå af 3 medlemmer - aktive eller
bestyrelsesmedlemmer - hvor hver har een stemme og blandt hvem, der vælges en formand. Udvalgets
beslutninger skal af udvalgsformanden forelægges bestyrelsen, der herefter alene træffer gyldig
beslutning om udførelsen af udvalgets arbejde. Evt. udvalgsformand har på de ordinære
generalforsamlinger taleret om udvalgenes arbejde under eventuelt, såfremt det i periodens løb ikke har
været muligt for bestyrelse og udvalg at blive enige.
Evt. udvalg nyvælges på hver ordinær generalforsamling.

§ 16
Vedtægtsændringer
Forandringer disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14
dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede.

§ 17
Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er
til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål, dog er
simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

- - 0 - Disse vedtægter er originalvedtægter, som senest er ændret på den ekstraordinære
generalforsamling den 11. april 2007 og på den ordinære generalforsamling 05. marts 2009 og
på den ekstraordinære generalforsamling 26. februar 2019.

