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§ 01 - Navn og hjemsted   

Foreningens navn er Haslev Svømmeklub, som er hjemmehørende i Faxe Kommune. 

Foreningen er stiftet på generalforsamling den 25. februar 1999.   

§ 02 - Formål   

Haslev Svømmeklubs formål er at tilbyde svømmeundervisning, konkurrencesvømning og 

motionssvømning for alle aldre og på alle niveauer.   

Haslev Svømmeklub lægger vægt på følgende værdier:   

Forpligtende fællesskab   

Haslev Svømmeklub lægger vægt på fællesskab, frivillighed og aktiv deltagelse.   

Målrettet svømmeudbud  

Haslev Svømmeklub beskriver og sætter mål for sine aktiviteter, der organiseres med 

udgangspunkt i medlemmernes forudsætninger.   

Socialt samvær   

Haslev Svømmeklub lægger vægt på læring gennem leg og det sociale samværs betydning for 

udviklingen af den enkelte svømmers færdigheder og klubbens identitet.   

Udvikling igennem dialog   

Haslev Svømmeklub lægger vægt på kvalitet i udvikling af klubbens aktiviteter, der løbende 

evalueres gennem dialog.   

§ 03 - Medlemsskab   

1. I Haslev Svømmeklub kan optages aktive såvel som passive medlemmer, der vil efterleve 

svømmeklubbens vedtægter.   

2. Indmeldelse sker på klubbens hjemmeside. Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til 

bestyrelsen.  

3. Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, hvor særlige forhold taler for det.   

 

§ 04 - Kontingent   

1. Kontingenter fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen for såvel aktive som passive 

medlemmer.   
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2. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er kontingentfri. Herudover kan bestyrelsen beslutte at 

fritage øvrige med fast tilknytning til svømmeklubben for kontingent.   

3. Hvis særlige forhold medfører, at svømmeklubbens aktiviteter må aflyses, kan bestyrelsen 

beslutte en kontingentnedsættelse/tilbagebetaling.   

§ 05 - Generalforsamling   

1. Generalforsamlingen er svømmeklubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes en gang om året, senest i uge 6.   

2. Indkaldelse sker senest 14 kalenderdage før ved annoncering på klubbens hjemmeside samt 

meddelelse pr. mail, SMS og ved opslag i svømmehallen på klubbens opslagstavle og infotavle. 

Endelig dagsorden annonceres på klubbens hjemmeside og opslagstavle i svømmehallen senest 

4 dage før generalforsamlingen.  

3. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal.   

4. Alle beslutninger træffes ved almindeligt (simpelt) stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for 

vedtægtsændringer, der skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt.   

5. Adgang til generalforsamlingen gælder for alle svømmeklubbens aktive og passive 

medlemmer, samt personer som svømmeklubbens bestyrelse ønsker at indbyde.   

6. Stemmeret gælder for alle medlemmer, der er fyldt 18 år og som har været medlem af 

svømmeklubben i mindst 2 måneder. Medlemmer under 18 år har stemmeret ved forældre 

eller indehaver af forældremyndighed. Der kan kun afgives 1 stemme pr. medlem.   

7. Valgbare til bestyrelsen er alle svømmeklubbens aktive og passive medlemmer over 18 år 

samt forældre til medlemmer under 18 år. Personer der ønsker valg og som ikke kan være til 

stede ved generalforsamlingen, skal tilkendegive ønsket skriftligt.   

8. Ved personvalg skal såvel forslag som afstemninger være skriftlige. Der kan dispenseres fra 

denne regel, når kun en person er bragt i forslag.   

 

9. Ordinær generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:  

      1) Valg af dirigent.  

      2) Valg af referent.  

      3) Valg af 2 stemmetællere.  

      4) Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.  
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      5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.  

      6) Behandling af indkomne forslag.  

      7) Fremlæggelse af budget.  

      8) Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter jvf. § 6.   

      9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.   

    10) Eventuelt.  

10. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i 

hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.   

11. Der skrives referat fra generalforsamlingen, og dette udsendes til bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer senest 14 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen samt lægges på 

klubbens hjemmeside. Referatet underskrives af referent, formand og dirigent.   

12. Ekstraordinær generalforsamling.   
      a. Ekstra ordinær generalforsamling skal holdes senest 14 dage efter begæring. Indkaldelse 
      sker senest 8 kalenderdage før generalforsamling ved annoncering på klubbens hjemmeside, samt   
 ved meddelelse pr. mail og SMS og opslag i svømmehallen på klubbens opslagstavle.        
 b. Afstemninger på ekstraordinære generalforsamlinger følger reglerne for den ordinære 
 generalforsamling.   
      c. Ekstraordinær generalforsamling skal refereres som ordinær generalforsamling.   
      d. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller minimum  
          10 % af svømmeklubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette.  
          Dagsorden skal være bilagt begæringen.  
  

§ 06 Bestyrelsen    

1. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.  

2. Bestyrelsens medlemmer er medlemmer af svømmeklubben og vælges for to år ad gangen. I 

lige år vælges formand og 1 medlem. I ulige år vælges kasserer og 2 medlemmer.  

Er et bestyrelsesmedlem nødt til at forlade bestyrelsen inden udløbet af sin valgperiode, 

indtræder suppleanten automatisk, og denne sidder i bestyrelsen indtil førstkommende 

generalforsamling. Nyvalg til posten følger det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.  

I fald det er formand eller kasserer som forlader bestyrelsen, kræver det en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor en erstatning for fratrådte skal vælges.   

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, ved første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.    
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4. Svømmeklubben tegnes af forretningsudvalget med minimum 2 stemmer, hvoraf formanden 

er den ene, og repræsenterer svømmeklubben i alle forhold. 

5. Svømmeklubbens medlemmer, udvalgsdeltagere og bestyrelse hæfter ikke personligt for de 

af svømmeklubben indgåede gældsforpligtelser, for hvilke svømmeklubben alene hæfter med 

sin respektive formue. Enkeltpersoner kan ikke indgå bindende aftaler på klubbens vegne.  

6. Der skal tages beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet skal senest 14 dage efter 

mødet udsendes til bestyrelsens medlemmer og lægges på hjemmesiden.  

§ 07 - Udvalg  

Klubbens struktur består af en bestyrelse, med en række udvalg  

1. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.  

2. De øvrige udvalg konstituerer sig i henhold til funktionsbeskrivelser, som udarbejdes af 

bestyrelsen i samarbejde med udvalgene. Der nedsættes som minimum et udvalg for 

svømmeskole-afdelingen samt et udvalg for konkurrence-afdelingen.   

Øvrige udvalg kan nedsættes efter behov. 

3. Leder af svømmeskoleafdelingen og leder af konkurrenceafdelingen er formand for de 

respektive udvalg. Uden at være valgbare til bestyrelsen deltager de i bestyrelsesmøderne uden 

stemmeret.  

4. Forretningsudvalget forestår ansættelse af ledere til svømmeskole- og 

konkurrenceafdelingen efter indstilling fra bestyrelsen 

5. Udvalgene varetager den daglige drift inden for hver deres område og fordeler selv det 

arbejde, der er at udføre. Udvalgene har ansvaret for, at der forefindes orden og ingen 

uregelmæssigheder, og at medlemmerne efterlever de gældende love.  

6. Udvalgenes økonomiske rammer fastlægges af bestyrelsen, og udvalgene er ansvarlige 

overfor bestyrelsen for overholdelse heraf.   

7. Udvalgene kan ikke uden bestyrelsens godkendelse indgå forpligtelser, der er bindende for 

foreningen.  

8. Enhver indtægt, som måtte være i det enkelte udvalg, indgår ubeskåret i klubbens kasse.  

9. Repræsentant/-er fra forretningsudvalget har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden 

at have stemmeret.  
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§ 08 - Regnskab og revision  

1. Svømmeklubbens regnskabsår er perioden 1. januar til 31. december. 

2. Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre svømmeklubbens regnskab, 

således, at dette opfylder de i folkeoplysningsloven anførte krav om bogføring. Regnskabet skal 

indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante 

hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver.  

3. Svømmeklubbens kasserer skal senest den 20. januar det efterfølgende år, aflevere 

svømmeklubbens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte 

revisorer. Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og konti-opgørelser.  

Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik, og regnskabet fremlægges til 

godkendelse i svømmeklubbens bestyrelse, senest 2 uger før generalforsamlingen  

4. I forbindelse med hvert bestyrelsesmøde skal kassereren overfor den øvrige bestyrelse 

fremlægge budgetopfølgning.  

5. Såvel svømmeklubbens revisorer som bestyrelsen kan til enhver tid uanmeldt kontrollere 

beholdning, regnskab og bilag.  

§ 9 - Organisationstilhør  

1. Den til enhver tid siddende bestyrelse afgør hvilke tilhørsforhold Haslev Svømmeklub skal 

have.  

§ 10 – Fusion / Opløsning  

Fusion 

1. Klubben kan kun indgå fusion med en anden klub/forening, når mindst 2/3 af de fremmødte på to af 

hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer for forslaget. På den 

sidste generalforsamling må der kun være dette ene punkt på dagsordenen. 

2. Ved fusion indgår klubbens tilstedeværende midler i fusionen.  

Opløsning 

1. Haslev Svømmeklub kan kun opløses når mindst 2/3 af de fremmødte på to af hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer for forslaget. På den sidste 

generalforsamling må der kun være dette ene punkt på dagsordenen.  

2. Den afgående bestyrelse forsøger i det efterfølgende år at afsøge mulighed for overdragelse af 

svømmeklubbens indestående midler til anden svømmeklub med undervisning i Haslev Svømmehal.  
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3. Svømmeklubbens aktiver skal ved opløsning administreres af Dansk Svømme Union, med henblik på 

en overdragelse til en ny svømmeklub i Haslev. Hvis en ny svømmeklub ikke dannes inden 3 år, 

overdrages midlerne til folkeoplysningsudvalget, som skal anvende midlerne til andre idrætslige formål i 

Faxe Kommune under hensyntagen til de i §2 beskrevne formål. 

 

 

 Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. februar 1999.   

Ændret på generalforsamling den 3. februar 2004,  
Ændret på generalforsamling den 6. februar 2007,  
Ændret på generalforsamling den 5. februar 2008,  
Ændret på generalforsamling den 24. januar 2012,  
Ændret på generalforsamling den 3. februar 2015, 
Ændret på generalforsamling den 9. februar 2016  
Ændret på generalforsamling den 7. februar 2017. 
Ændret på generalforsamling den 4. februar 2020 
 

 

Bestyrelsen 

04. februar 2020 

       

____________________              _____________________                 _____________________ 

     Bestyrelsesmedlem                Bestyrelsesmedlem      Bestyrelsesmedlem  

 

                                   ____________________              _____________________ 

  Formand             Kasserer  

 


