Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Frederikssund Svømmeklub. Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune.
Foreningens formål:
Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke svømning (såvel motions- som konkurrencesvømning)
og livredning samt at udbrede interessen og kendskabet hertil.
Medlemskab af organisationer:
Foreningen er medlem af Svømme Region Øst (S.R.Ø) under Dansk Svømme Union og Danske Gymnastik og
Idrætsforeninger (D.G.I.) i Frederiksborg Amt.
Foreningen er underkastet disses love og bestemmelser.
Medlemmer:
Medlemmer kan optages som:
1. Aktive medlemmer
Herved forstås personer, der ønsker at deltage i den svømmeundervisning og træning, som foreningen tilbyder, under
forudsætning af, at der er plads på et egnet hold.
2. Passive medlemmer
Herved forstås personer, der ønsker at støtte foreningen på en eller anden måde.
3. Forældremedlemmer
Som forældremedlem optages automatisk en forældre til et aktivt medlem under 18 år.
Kontingent:
Foreningens kontingentår går fra 1. august til 31. juli.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves hel- eller halvårsvis forud for aktive medlemmer.
For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.
Forældremedlemmer er kontingentfri.
Ved indmeldelses betales indmeldelsesgebyr samt kontingent for den resterende del af kontingentperioden.
Udmeldelse – Eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves, at den skal ske skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende
medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere
medlemmet.
Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver
dog, at mindst 2/3 af den samlede bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at
spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. Den pågældende har adgang til denne
med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af foreningens vedtægter, jfr.
Punkt 15.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen har med de begrænsninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst tre ugers varsel ved
annonce i de lokale aviser eller ved opslag i svømmehallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Senest 10 dage før den ordinære generalforsamling skal det reviderede regnskab, budgetforslag for det kommende år
samt eventuelle indkomne forslag til generalforsamling være tilgængelige for medlemmerne.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, samt forældremedlemmer, under forudsætning af, at
medlemmet har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves med
personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Bestyrelsen præciserer hermed ordlyden med følgende eksempler:
1.

Familien har to aktive medlemmer af svømmeklubben: Et barn under 18 år og et barn over 18 år. Det
ældste barn har selv stemmeret ved personligt fremmøde på general-forsamlingen. Det yngste barn kan
repræsenteres ved en forælder (forældremedlem), der ved personligt fremmøde dermed har én stemme.
Den pågældende forælder kan ikke stemme på vegne af det barn, der er over 18 år.

2.

Familien har tre aktive medlemmer: To børn under 18 år samt en forælder, der selv modtager
svømmeundervisning. Ved personligt fremmøde på generalforsamlingen har den pågældende forælder
dermed tre stemmer i alt.

Taleret på generalforsamlingen har alle tre medlemskategorier.
8. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag
Vedtagelse af budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

9. Generalforsamlingens ledelse:
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingen, der altid er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, træffer beslutninger ved simpelt
stemmeflertal, jfr. Dog punkt 6 – udmeldelse og eksklusion, punkt 15 – vedtægtsændringer, og punkt 16 – opløsning af
foreningen.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Eet stemmeberettiget medlem kan kræve, at afstemningen foregår skriftligt.
Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt.
Referat af generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor
bestyrelsen.
Indkaldelse til generalforsamlingen, der sker efter samme regler som den ordinære generalforsamling, skal være vedlagt
oplysninger om, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
10. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
Hvis mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller begrundet krav til bestyrelsen om afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil.
11. Bestyrelse – Valg:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og
foretagende handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af:
1 formand
1 næstformand
1 kasserer
1 sekretær
3 bestyrelsesmedlemmer
Heraf skal mindst 1 bestyrelsesmedlem være bosiddende i Frederikssund Kommune
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
Formand og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem afgår i lige år. Næstformand og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Valgbare er alle medlemmer af foreningen, der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.
Valgperioden for et forældremedlem ophører først ved den førstkommende ordinære generalforsamling, uanset at det
aktive medlem i mellemtiden er fyldt 18 år.

12. Forretningsorden og tegningsret:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. Dog punkt 6 – udmeldelse og eksklusion.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der godkendes af bestyrelsen.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved
optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Der kan meldes prokura til et andet medlem af bestyrelsen.
13. Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 20. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til
revisorerne
Driftregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
14. Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. Punkt 8.
Revisorerne skal hvert år i februar kritisk gennemgå det samlede regnskab og påse, at behandlingerne er tilstede.
Driftregnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid uhindret adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
15. Vedtægtsændringer:
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indenfor en frist af 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny
generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget,
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
16. Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til
forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
simpelt flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue,
herunder fast ejendom og løsøre.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der måtte være skænkes til De Samvirkende Idrætsforeninger i
Frederikssund.
17. Ikrafttræden:
Vedtægterne træder i kraft den 1. august 2002.

