VEDTÆGTER
FOR FJERRITSLEV SVØMMEKLUB
FSK

VEDTÆGTER

§ 1.
Klubbens navn er FJERRITSLEV SVØMMEKLUB (FSK).
Klubben er hjemmehørende i Jammerbugt kommune.

§ 2.
Formålet er i fællesskab at fremme kendskabet til og
interessen for svømning, livredning, vandpolo og udspring
gennem undervisning, prøver, konkurrencer og
motionssvømning under former, der sigter mod fysisk og
psykisk velvære.

§ 3.
Optagelsesbetingelser.
Klubben er åben for alle og består af aktive medlemmer og
støttemedlemmer.
a.

Enhver person, der opfylder Dansk svømme- og
livredning-Forbunds (DSLF) Amatørbestemmelser, kan
blive aktivt medlem. Klubben er tilmeldt Svømmeregion
Vest (SRV), der er underlagt DSLF, samt DGI Nordvest,
der er en amtsforening under DGI, og underlagt disses
love.

b.

Som støttemedlemmer kan optages enkeltpersoner,
grupper eller firmaer og institutioner. Støttemedlemmer
har ret til at deltage i klubbens møder og
sammenkomster, ligesom de har stemmeret ved
generalforsamling.

c.

Indmeldelse kan ske på formular til bestyrelsen, der
træffer afgørelse om optagelse.

Side 1 af 5

§ 4.
Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren

§5
a.

Kontingentets størrelse og betalingsterminerne
godkendes af generalforsamlingen. Kontingent betales
forud. Kun medlemskort med kvittering for betalt
kontingent giver adgang til svømmehal og svømmebad i
den fastsatte træningstid og kun i denne.

b.

Bestyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse eller
kontingentfrihed under særlige omstændigheder, uden
at det medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

c.

Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at
fastsætte kontingentet.
§ 6.
Udelukkelse

a.

Kontingentrestance udover en måned efter
forfaldsdatoen medfører udelukkelse, og genoptagelse
kan ikke ske før gælden er betalt.

b.

Et medlem, der handler mod klubbens love eller ved sin
optræden skader klubben, kan udelukkes eller idømmes
karantæne af bestyrelsen. Den pågældende skal dog
først have lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor
denne og kan forlange at få sin sag forelagt ved første
ordinære generalforsamling. Afgørelsen, der sker ved
almindeligt stemmeflertal, er endelig og kan ikke
indankes for anden myndighed.

§ 7.
Et medlem må ikke deltage i svømmestævner eller på egen
hånd føre forhandlinger eller korrespondance uden
bestyrelsens billigelse.
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§ 8.
Klubben kan arrangere kurser for ikke-medlemmer
(begynderhold, ægteparhold, motionshold, hold for
handicappede), såfremt et rimeligt antal retter henvendelse
til klubben herom.

§ 9.
Bestyrelsen
a.

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7
medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold.
Dens på lovlige vis vedtagne beslutninger og i henhold
hertil foretagne handlinger forpligter klubben.

b.

I tilfælde, hvor hele bestyrelsen vælges samlet, afgår
først de tre, som ved valget fik det laveste stemmetal.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år til
bestyrelsen 2 stedfortrædere, der indgår i henhold til
det opnåede stemmetal som 1. og 2. stedfortræder. I
lige år vælges 4 medlemmer, i ulige år vælges 3
medlemmer. Valgperioden er 2 år. Der vælges 2
revisorer, 1 ad gangen, for en periode af 2 år, samt en
stedfortræder.

c.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved et
bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen
med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

d.

Kassereren er pligtig at føre et specificeret regnskab
over indtægter og udgifter, samt til enhver tid give
bestyrelsen oplysninger om klubbens økonomiske
stilling. Regnskabet går fra 1. januar.- 31. december. Og
afsluttes hvert år med status over klubbens aktiver og
passiver. Status og regnskab skal indleveres til revisor
14 dage før generalforsamlingen og i revideret stand
forelægges denne.

e.

Sekretæren har pligt til at føre protokol over
bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige
begivenheder inden for klubben.
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f.

Bestyrelsen kan med et bestyrelsesmedlem som
formand nedsætte udvalg til at tage sig af særlige
opgaver.

g.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.
Bestyrelsen er dog beslutningsdygtig, når mindst 4
medlemmer, heriblandt formanden eller i hans fravær
næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed
er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

§ 10.
a.

Generalforsamlingen, der er øverste myndighed i alle
klubbens anliggender, afholdes hvert år i 1. kvartal.

b.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. a. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
b. Godkendelse af kontingent.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Eventuelt.

c.

Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage
forud og bekendtgøres i pressen og ved opslag i
svømmehallen eller ved skriftlig meddelelse til alle
medlemmer.

d.

Stemmeafgivningen foregår som regel ved
håndsoprækning. Dog skal der stemmes skriftligt, når
blot et medlem af generalforsamlingen ønsker det.
Ved skriftlig afstemning skal der skrives det antal navne
på stemmesedlen, som der er ledige pladser i
bestyrelsen, ellers anses stemmesedlen for ugyldig.
Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater,
foretages der omvalg mellem disse.

e.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
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Forslagene skal foreligge skriftligt med fornøden
motivering.
f.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer. For vedtagelse af lovændring kræves, at
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Kun
medlemmer over 16 år har stemmeret. Dog kan
medlemmer under 16 år stemme ved værge. Alle med
stemmeret er valgbare.

g.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved
indkaldelse med 3 uger varsel, hvis bestyrelsen finder
anledning dertil eller mindst 30 stemmeberettigede
medlemmer indgiver skriftlig begæring herom.
§ 11.

a.

Bestemmelsen om klubbens opløsning kan alene tages
på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig,
såfremt mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst
2/3 af disse stemmer for opløsningen. Opnås sådant
flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uden
hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.

b.

Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje realiseres
og fordeles til ungdomsarbejdet i Jammerbugt
kommune af Folkeoplysningsudvalget under
hensyntagen til beslutning på klubbens sidste
generalforsamling.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den
14.02.1989, 08.02.1994, 26.02.1998, 17.02.1999,
15.02.2000, 27.02.2001, 13.02.2007, 28.04.2008, 25.02.2014,
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