
Vandhund-Sydfyn 

Vedtægter: 

§1. 

1 Navn:  Vandhund-Sydfyn. 

2 Hjemkommune: Svendborg. 

3 Stiftelse dato:  26 - 05 - 2013. 

 

§2 Formål: 

 At udbrede kendskabet til svømning ved læring gennem leg og træning, samt at give viden om farer der er 

forbundet med ophold i og ved vand og at aktiviteten udøves med udgangspunkt i fællesskabet og det 

Sociale liv i klubben i henhold til folkeoplysningsloven. 

 

§3 Tilsluttede organisationer: 

DGI 

 

§4 Medlemmer: 

1: Alle kan blive medlem af foreningen ved at indbetale min. 50 kr. årligt 

2: Alle der ønsker at deltage på foreningens hold ( dog skal man være 3,5 år. Der kan ved særlig vurdering 

fraviges fra den fastsatte alder.) , kan blive deltager og medlem, ved indbetaling af det for det gældende 

holds kontingent, som er fastsat af bestyrelsen.  

3: Medlemskab for holddeltagere ophører ved sæson afslutning, hvis der ikke er fortilmeldt samt betalt for 

næste sæson. For medlemmer der ikke deltager på hold, ophører det d. 31/5, hvis der ikke indbetalt for en 

ny sæson. 

4: Trænere og bestyrelse bliver optaget som medlemmer ved indtrædelse i foreningen, og de skal ikke 

betale kontingent under deres virke i foreningen. 

5: Et medlem kan udelukkes ved gentagende tilsidesættelse af vedtægterne, samt ved brud på reglerne i 

svømmehalen. Det pågældne medlem skal dog havde minimum 2 mundtlige, samt 1 skriftlig advarsel inden 

udelukkelse. Udelukkelsen kan det pågældende medlem dog kræve behandlet på den årlige 

generalforsamling. 

6: Ved ophør under igangværende sæson eller udelukkelse, bliver der normalt ikke tilbagebetalt kontingent 

for resterende tid. Ved særlige omstændigheder så som, brækket arm eller andet som skønnes af 

bestyrelsen ikke at være selvforskyldt, kan der tilbagebetales kontingent for det resterende antal 

svømmelektioner. 

7: Der vil blive indhentet børneattester 1 gang årligt ved sæsonstart, både ved lønnet og ulønnet arbejde 

med børnene i foreningen, samt der bliver givet information om straffelovens § 223. 



§5 Foreningens struktur: 

1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

2:Bestyrelsen (overordnet ledelse). 

3: Trænerne (daglig). 

 

§6 Generalforsamling: 

1: Afholdes i sidste uge af maj. 

2: Der indkaldes 2 uger før, ved opslag på hjemmeside, samt ved mail. 

3: Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før, med navn på forslagsstiller. 

4: Alle medlemmer over 16 år og værge for medlemmer der er under 16 år har stemmeret.  

5: Sager der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved afstemning ved håndsoprækning, dog kan det i 

personfølsomme sager gøres skriftligt. Afstemningsform afgøres af bestyrelsen. 

6: Der er 3 poster på valg til bestyrelsen i lige årstal og 3-4 i ulige årstal (4 på valg ved 7 i bestyrelsen). 

Ved kun 5 i bestyrelsen er der kun 2 på valg i lige årstal. 

7: Følgende punkter skal være på dagsordnen:  

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det revideret regnskab. 

4. Eventuelle forslag (Stk.3). 

5. Godkendelse af kontingent. 

6. Div. debatter (formål, fremtid ,nye tiltag). 

7. Valg til bestyrelse. 

8. Valg af bilagskontrolant. 

9. Evt. 

 

§7 Hvem hæfter for foreningen: 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der 

påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og skal afholdes efter 

en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring, med angivelse af dagsorden fra 50% medlemmer senest 4 

uger efter at en sådan begæring er modtaget. 

 

 



§9 Bestyrelsen: 

1: Bestyrelsen består af  minimum 5,men kan udvides til 7 hvis der er mulighed for det. 

2 Bestyrelsen består af formand, kasser(næstformand), trænerleder, træner, 1-3 forældrerepræsentanter. 

2: Der afholdes valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Desuden er der af trænerne valgt, en 

trænerformand samt en almindelig træner der er med i bestyrelsen. 

3: De valgte medlemmer fordeler selv posterne mellem sig internt. 

4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger der er nødvendige for 

foreningens drift. 

 

§10 Tegningsret: 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller 

kasser. 

Ved køb over 15.000 kræves underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

§11 økonomi: 

1: Kasseren laver buget for det kommende regnskabsår, samt færdiggøre det igangværende, og får det 

revideret og godkendt på generalforsamlingen. 

2: Foreningens regnskabsår er fra 1/5 til 30/4. 

 

§12 Forenings opløsning: 

1: Foreningen kan opløses ved på to generalforsamlinger, at der er et samlet flertal her for, og at 

bestyrelsen også stemmer for dette. 

2: Hvis foreningen ønskes opløst grundet manglende personer til ledelsen, skal der inden generalforsamling 

nr. 2 afholdes, udsendes skriftlig info til medlemmerne om denne mangel, og der skal gives en tidsfrist for 

svar hvis der er nogle der vil overtage styringen af foreningen. 

3: Ved opløsning tilfalder foreningens formue og martrialer til DGI. 

 

§13 Vedtægt ændring: 

1: Forslag til ændring af vedtægterne kan sendes til bestyrelsen løbende. 

2: Ændring i vedtægterne fortages og godkendes på en generalforsamling. 

 

 


