VEDTÆGTER FOR
SVØMMEKLUBBEN FOR SENIORER
§ 1. Formål:
Foreningens formål er, at tilrettelægge og aftale tidspunkter for svømning af
foreningens medlemmer i Støvring Svømmehal.
Foreningen vil arbejde, for at medlemmerne gives gode vilkår for at udøve svømning,
motion, vandgymnastik, og derved sikre de ældre en god livskvalitet, samt fremme det
sociale samvær.
§ 2. Medlemmer:
Alle selvhjulpne pensionister, efterlønner, handicappede og øvrige over 60 år kan
optages i foreningen.
Alle medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
§ 3. Tegningsret:
Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab.
§ 4. Organisation:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen arbejder under ansvar for generalforsamlingen og fastsætter selv sin
forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan ikke gøres
personligt økonomisk ansvarlig for beslutninger og konsekvenser heraf, der er truffet i
foreningens navn.
De på generalforsamlingen valgt revisorer, kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
§ 5. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, - jf. dog § 9.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i
Midthimmerlands Folkeblad.

7 medlemmer vælges for en 2-årig periode, på den stiftende generalforsamling, og
afgår skiftevis hvert andet år, de tre som har det mindste stemmetal afgår efter første
år.
Der vælges 2 suppleanter for en 2- årig periode, som afgår skiftevis hvert andet år.
Ligeledes vælges der 2 revisorer for en 2- årig periode, som afgår skiftevis hvert andet
år, der vælges 1 revisorsuppleant, som afgår hvert år.
Første gang revisorer og suppleanter afgår skiftevis hvert andet år, afgøres det ved
lodtrækning, hvem der afgår efter et år.
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder 01.04 i valgåret.
§ 6. Dagsorden:
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse.
3. Foreningens reviderede regnskab fremlægges ved kassereren til godkendelse.
4. Forslag til budget.
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
I forbindelse med afstemninger har hver enkelt medlem 1 stemme.
Alle valg og beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal, jf. § 8 og § 9 ved
stemmelighed ved personvalg trækkes der lod, ved alle andre valg bortfalder forslaget
ved stemmelighed.
Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt 1 medlem ønsker det.
Ved personlig valg foretages altid skriftlig afstemning.
Der kan ikke til nogen afstemning stemmes ved fuldmagt.
Kandidater kan vælges uden at være tilstede, såfremt de forud for generalforsamlingen har skriftlig tilkendegivet, at de modtager valg.

Forslag under pkt. 6 - ”Indkomne forslag” skal for at kunne behandles på
generalforsamlingen være formanden i hænde senet 8 dage før generalforsamlingen.
Under pkt. 10 - ”Eventuelt” kan intet vedtages.
Intet bestyrelsesmedlem kan modtage honorar for bestyrelsesarbejdet.
Referat fra generalforsamlingen, underskrives af dirigent og sekretær.
§ 7. Ekstra generalforsamling:
Ekstra generalforsamling kan besluttes af et flertal af bestyrelsen.
Ligeledes skal der indkaldes til ekstra generalforsamling, når 1/3 af foreningens
medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden.
Senest 4 uger efter begæringens modtagelse, skal generalforsamlingen afholdes.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som til ordinær
generalforsamling.
§ 8. Vedtægtsændringer:
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal blandt de afgivne
stemmer på generalforsamlingen.
§ 9. Opløsning af foreningen:
Foreningen kan opløses, såfremt det besluttes på en ordinær generalforsamling med
mindst ¾ flertal af foreningens medlemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 flertal af de fremmødte kan træffe
beslutning om opløsning.
Indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages
varsel ved bekendtgørelse i Midthimmerlands-Folkeblad, hvor følgende skal være på
dagsordenen: punkt 1. opløsning af foreningen, punkt 2. fordeling af foreningens
formue hvis foreningen opløses.
Dagsorden skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen.
På Generalforsamlingen, hvor foreningen opløses, tages der beslutning om, hvorledes
foreningen afvikles. Bestyrelsen stiller forslag om formue fordeling mellem Rebild
kommunes ældrecentre.
Bestyrelsens forslag til fordeling af formuen skal godkendes af Rebild Kommune.

§ 10. Vedtagelse:
Disse vedtægter er godkendt af bestyrelsen, til vedtagelse på en ordinær
generalforsamling, som afholdes onsdag den 2. marts 2016.
Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. marts 2016.
Herefter er alle andre regler og vedtægter ugyldige.
Den 19. marts 2007 på den ordinære generalforsamling, blev foreningens navn ændret
til: SVØMMEKLUBBEN FOR PENSIONISTER, EFTERLØNSMODTAGERE OG HANDICAPPEDE I STØVRING.
Ligeledes ændredes Støvring kommunens navn til Rebild Kommune.
Den 5. marts 2014 på den ordinære generalforsamling, blev foreningens navn ændret
til: SVØMMEKLUBBEN FOR SENIORER.
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