1

Vedtægter for Svømmeklubben Grindsted.

Foreningens navn og formål:
§1

Foreningens navn:
Hjemsted:
Adresse:

§2

Foreningens formål:
SKG vil fremme den enkelte og fællesskabets udfordringer, sundhed og trivsel
gennem svømning, anden vandidræt, det frivillige foreningsarbejde og andre
aktiviteter, der udspringer heraf.

Svømmeklubben Grindsted, forkortet SKG
Billund Kommune
www.sk-grindsted.dk

Medlemskab:
§3

Optagelse af medlemmer:
Som medlem i klubben kan optages børn og voksne, der vedkender sig dette formål og ikke
er i restance til klubben.

§4

Foreningen er tilsluttet:
SKG er medlem af foreninger, der er relevante i forhold til klubbens formål og virke.

Foreningens ledelse:
§5

Foreningen er sammensat således:
Foreningen er sammensat af en hovedbestyrelse, som består af 3 - 5 valgte medlemmer og
formændene for de udvalg, som bestyrelsen vælger at nedsætte, samt klubbens cheftræner.
Udvalgene udarbejder selv deres handlingsplaner, hvis rammer godkendes af
hovedbestyrelsen.

§6

Foreningen ledes af:
Foreningen ledes af hovedbestyrelsen, der som minimum består af formand, kasserer,
sekretær, samt formændene for de respektive udvalg og cheftræneren, alle er fuldgyldige
medlemmer med stemmeret.
Der kan derudover vælges maksimalt 2 medlemmer til bestyrelsen.
Desuden har bestyrelsen så vidt muligt 2 suppleanter, som kan deltage i alle
bestyrelsesmøder og har stemmeret, når der er fravær af ordinære medlemmer.
På klubbens hjemmeside er beskrevet hvorledes hovedbestyrelsen er sammensat, når den har
konstitueret sig efter den årlige ordinære generalforsamling.
Valgene gælder for 2 år af gangen. Hvert andet år er op til 2 henholdsvis op til 3 på valg.
Suppleanterne er på valg skiftevis hvert andet år.
Hovedbestyrelsens opgaver er beskrevet i forretningsordenen.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
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Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§7

Indmeldelse - udmeldelse
Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem.
Vedkommende kan få sin sag optaget på første ordinære generalforsamling.

Generalforsamling:
§8

Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 8 dage før ved information på foreningens
hjemmeside.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 16 år samt forældre til børn under 16 år,
dog højst en stemme pr. medlem.
Fremmødte medlemmer af hovedbestyrelse og udvalg har også stemmeret, dog højst en
stemme pr. person, såfremt de også er medlemmer af klubben.

§9

Dagsorden, ledelse:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning, herunder også afdelingerne
Godkendelse af foreningens regnskab
Fremlæggelse af budget
Indkomne forslag
Valg af op til hhv. 2 eller 3 hovedbestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor + 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Alle valg gælder for 2 år.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede mødet.
Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Alle personvalg foregår skriftligt,
såfremt 1 person foreslår dette.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ændringer i klubbens vedtægter vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
§ 10

Ekstraordinær generalforsamling:
Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/5 af
de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.
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Der skal indkaldes i lighed med ordinær generalforsamling, og afholdes senest 1½ mdr. efter
at begæring er fremsat overfor bestyrelsen.
Ansvar og regnskab:
§ 11

Ansvar – tegningsret:
Hovedbestyrelsen konstituerer sig snarest, dog inden 14 dage efter generalforsamlingen.
I forbindelse med møder af enhver art i klubben føres referater.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
Foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld.
Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med sin formue.

§ 12

Regnskab:
Foreningens regnskabsår er 1.juli – 30. juni.
Bestyrelsen skal inden den 31. august afgive regnskab for det foregående år og status pr. 30.
juni til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og
skal være forsynet med revisorens påtegning.
Revisorens opgave er dels at kontrollere, at de respektive beholdninger er til stede, dels at
regnskabet er foretaget ud fra de beslutninger, som hovedbestyrelsen har vedtaget.

§ 13

Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer foregår på en generalforsamling.

Opløsning af klubben:
§ 14

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-delen
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 til en
ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uansat
hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
Foreningens formue overdrages da til Billund Kommune til svømmeaktiviteter i kommunalt
regi.
For en evt. fusion kræves samme procedure og stemmeflertal og i så fald fortsætter
foreningens formue til den nye konstellation.
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