VEDTÆGTER SØLØVEN SVØMMEKLUB
§1
Foreningens navn er Søløven Svømmeklub.
Klubbens hjemsted er Svendborg Kommune.
§2
Foreningens formål er at tilegne børn, unge og andre interesserede
svømmefærdigheder, herunder også elitehold.
§3
Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning, tilsluttes relevante idrætslige
organisationer.
§4
Som medlem kan optages enhver, der anerkender Søløven Svømmeklubs vedtægter.
Indmeldelse er bindende for en hel kontingentperiode. Kontingent perioden fastsættes
af bestyrelsen.
§5
Bestyrelsen kan ekskludere et eller flere medlemmer, hvis foreningens vedtægter
overtrædes, eller der udvises usportslig eller usømmelig adfærd eller væsentlige
samarbejdsproblemer ved min. 2/3 del af bestyrelsen stemmer for. Ekskluderede
medlemmer har dog ret til at indanke sin sag for en generalforsamling.
§6
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent / stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand og civile medlemmer i ulige år
6. Valg af næstformand og kasserer i lige år
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år
8. Valg af revisor 1 i ulige år
9. Valg af revisor 2 i lige år
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
11. Eventuelt
§7
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal finde sted når
blot et medlem ønsker det.
§8
Stemmeberettigede og valgbare er hvert fremmødt medlem over 16 år, der har været
medlem af foreningen de sidste tre måneder. For et medlem under 16 år, der har
været medlem i mindst 3 måneder gør generalforsamlingen kan stemmeret og
valgbarhed varetages af en fremmødt forældre, der ikke er medlem. En fremmødt
forældre kan højst afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbarhed for valgbare kan opnås uden fremmøde, såfremt formanden før
generalforsamlingen har modtaget en skriftlig anmodning om dette fra opstillede
valgbare, der er forhindret i fremmøde.
§9
For vedtægtsændringer samt eksklusion af medlem fra foreningen kræves, at mindst
2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal meddeles medlemmerne sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§ 10
Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at
formand, og op til 4 civile bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og
næstformand og kasserer er på valg i lige år. Hvert år vælges 2 suppleanter.
Ved kampvalg skal der altid anvendes skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer
sig med øvrige funktioner, som svømmeudvalg, trænerudvalg, PR-udvalg etc.
De respektive udvalg refererer til bestyrelsen og består af medlemmer, trænere,
forældre og øvrige med interesse for svømmesport, Beslutninger i bestyrelsen afgøres
ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af
formanden efter den lagte plan eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder
derom. Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af
dagsorden. Sekretær fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger,
§ 12
Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bestemmer dens anbringelser.
§ 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab, og
forelægger det til godkendelse på generalforsamlingen. I regnskabet skal fremgå
klubbens likvide midler. Regnskabet skal være klar til revision senest 14 dage før
generalforsamlingen. Regnskabet skal de sidste 3 dage før generalforsamlingen ligge
klar til gennemsyn hos kassereren.
§14

Til revision af foreningens regnskab vælges 2 revisorer af generalforsamlingen. Disse
er at betragte som kritiske revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således
at der er en på valg hvert år
§ 15
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I begge tilfælde
skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter at begæringen skriftligt er
fremsat til formanden om det eller de emner, der ønskes behandlet.
§ 16
Størrelsen af kontingentet bestemmes af bestyrelsen
§ 17
Foreningen kan opløses når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden
følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ved beslutningen om opløsning, træffes
på samme generalforsamling ved almindelig flertalsafgørelse bestemmelser om,
hvorledes foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre l anvendes på
børneidræt.
§ 18
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for
indgåede forpligtigelser, for hvilket foreningen alene hæfter med dens respektive
formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor
foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
Vedtægtsændring godtaget på ordinær generalforsamling den 17. marts 2016

