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§1. FORENINGENS NAVN 

Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kom-

mune. 

Foreningens navn er A6 Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup by, Frederikssund kom-

mune 

 

§2. FORMÅL 

Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens fremme. 

 

 

§3. MEDLEMSSKAB 

Klubben optager aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer har ingen adgang til svømning, 

men er valgbare til bestyrelsen. 

 

 

§4. INDMELDELSE 

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside www.slsk.dk. Personer uden internet kan blive meldt ind 

via bestyrelsen. 

 

En svømmesæson går fra ultimo august til maj, og er opdelt i 2 perioder, med skæring 1. januar.  

Indmeldelsen er bindende for en sæson. 

 

Deltagelse på hold kræver tilmelding og betaling af kontingent. 

 

 

§5. VEDTÆGTER & REGLER 

Det er hvert medlems pligt at overholde klubbens vedtægter og regler, samt regler klubbens medlem-

skab af andre organisationer medfører. 
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§6. UDMELDELSE 

Udmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside www.slsk.dk. 

Automatisk udmeldelse sker ved undladelse af betaling af kontingent. Udmeldelse kan endvidere ske 

pr. brev. 

Udmeldelse skal ske via mail til svommeleder@slsk.dk 

Automatisk udmeldelsesker ved undladelse af betaling af kontingent. 

 

§7. KONTINGENT 

Det årlige kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen. 

Kontingentet dækker svømmesæsonen defineret under § 4. 

 

 

§8. KONTINGENTBETALING 

Kontingentet betales på klubbens hjemmeside alternativt til et bestyrelsesmedlem. Kontingentet er 

forfaldent til betaling med 1. rate ved tilmelding og 2. rate. 1. december. 

Kontingent betales på klubbens hjemmeside eller via mobilepay, alternativt til et bestyrelsesmedlem. 

Kontingentet er forfaldent til betaling ved tilmelding, og derefter 1. januar og 1. juli. 

 

Tilbagebetaling af kontingentet ved udmeldelse eller eksklusion finder ikke sted, ligesom det udtræ-

dende medlem ikke kan gøre krav på andel i foreningens eventuelle formue.  

 

Kontingentfri er bestyrelsesmedlemmer, trænere instruktører og revisorer til et hold fra klubbens pro-

gram, dog højst hvad der svarer til prisen på juniorholdet. Ønsker man deltagelse på yderligere hold, 

skal der betales kontingent på lige fod med andre medlemmer. 

 

 

§9. EKSKLUSION AF MEDLEMMER 

Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere medlemmer, såfremt vedkommendes opførsel strider mod 

foreningens vedtægter og regler.  

 

Et ekskluderet medlem kan indbringe kendelsen til afgørelse på næstfølgende generalforsamling. 

 

 

mailto:svommeleder@slsk.dk


 

3 

§10. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad 

gangen og skal være fyldt 18 år, formanden dog 20 år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad 

gangen. 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad 

gangen og skal være fyldt 18 år, formanden dog 20 år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad 

gangen 

 

Bestyrelsen skal om muligt tegne et repræsentativt udvalg af medlemmerne. Det er tilladt, at instruk-

tører opstiller til bestyrelsen, dog således at der maximalt kan sidde 2 instruktører samtidig. 

 

På generalforsamlingen i lige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, første og 

anden bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 

På ulige år vælges kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, første og anden bestyrelsessuppleant, 1 revi-

sor og 1 revisorsuppleant. 

På ulige år vælges kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, første og anden bestyrelsessuppleant, 1 revi-

sor og 1 revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på de øvrige poster. 

 

En instruktør defineres som en person, der er fast tilknyttet som underviser eller hjælpeinstruktør på 

et eller flere hold.  

 

Instruktøransvarlig forhandler løn. 

 

Valgbar til bestyrelsen er: 

 Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance 

 Instruktører, der har været tilknyttet til klubben i mindst 6 måneder og er fyldt 18 år 

 Passive medlemmer, der har været medlem i mindst 6 måneder. Er fyldt 18 år og ikke er i kon-

tingentrestance. 

 Forældre/værge til medlemmer under 16 år, er valgbare til bestyrelsen § 11. 
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§11. BESTYRELSENS ANSVAR & HÆFTELSE 

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og anliggender efter vedtægterne. Bestyrelsen fastsætter 

selv sin forretningsorden. 

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte den fornødne lønnede medhjælp. 

 

Klubben tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til 

stede. 

 

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. 

 

Ved disposition over klubbens midler kræves dog samtykke af formanden og kassereren i forening 

eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

Køb, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom, skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

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. 

 

 

§12. GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.  

 

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel via elektronisk post til medlemmerne 

samt ved opslag på foreningens hjemmeside. 

 

Derudover skal generalforsamlingen annonceres ved opslag i svømmehallens omgivelser. 

 

Opslaget på hjemmesiden er det juridiske grundlag for indkaldelsen. 

 

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 



 

5 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en fjerde-

del af de aktive medlemmer indsender en skriftlig begæring herom, ledsaget af en motiveret dagsor-

den. 

 

 

§13. DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning og fremtidigt virke. 

3. Svømmelederens beretning. 

4. Forelæggelse af regnskab for A6. 

5. Forelæggelse af regnskab. 

6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr og forelæggelse af bestyrelsens budgetfor-

slag for det kommende år. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

§14. BORTFALD AF § 

Bortfaldet da den er flyttet til § 10. 

 

 

§15. REGNSKABSÅR 

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal aktive medlemmer, der er fremmødt. 

 

 

§16. STEMMEBERETTIGEDE 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede, der er fremmødt. 

 

Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede, der er fremmødt. 
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Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stem-

mer for. 

 

Opnås flertal ikke, kan forslaget forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget 

kan vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. 

 

Stemmeret har:  

• Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. 

• Instruktører, der har været tilknyttet klubben i mindst 6 måneder, er fyldt 16 år og ikke er i kon-

tingent restance. 

 

Forældre/værger for medlemmer under 16 år kan stemme på medlemmets vegne. 

 

Fuldmagt. Et aktivt medlem, der er fyldt 16 år kan give skriftligt fuldmagt til et aktivt medlem der er 

mødt på generalforsamlingen, dog kun 1 fuldmagt pr. fremmødte. 

 

Instruktører, bestyrelsesmedlemmer og forældre/værger, der stemmer for medlemmer under 16 år, 

kan ikke give eller modtage fuldmagt. 

 

 

§17. OPLØSNING 

Foreningen kan kun opløses, når der på lovlig indvarslet generalforsamling er mindst tre fjerdedele af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer, der stemmer herfor. 

 

Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke mødt, indkaldes der til en ny generalforsamling, tidligst en 

og højest tre uger senere, som da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. 

 

I tilfælde af foreningens opløsning indsættes foreningens formue på bank eller sparekassekonto. 

 

Såfremt der inden for fem år efter opløsningen er dannet en lokal forening med tilsvarende formål, fri-

gives beløbet til den nye forening. 

 

I modsat fald overdrages formuen til fri disposition for de ved opløsningen etablerede og endnu bestå-

ende idrætsforeninger med hjemsted i kommunen. 
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Måtte der opstå tvist om forståelsen i denne bestemmelse, afgøres spørgsmålet endeligt af de perso-

ner, der var i svømmeklubbens bestyrelse på opløsningens tidspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÆNDRINGER 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. maj 1972 

 

Ændret på generalforsamlingen: 

• Den  1.  februar 1973 

• Den  29. januar 1975 

• Den  15. januar 1984 

• Den  6.  februar 1989 

• Den  5.  februar 1996 

• Den  13. marts  2002 

• Den  10. marts  2004 

• Den  15. marts  2006 

• Den  18. marts  2009 

• Den  17. marts  2010 

• Den  23. marts  2011 

• Den  28  marts  2012 
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• Den  20  marts  2013 

• Den  19  marts  2014 


