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Horsens Svømmeklub 
Vedtægter 
 

Som vedtaget på generalforsamling den 25. februar 2020. 
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Navn, hjemsted og formål  

§ 1. Klubbens navn er ”Horsens Svømmeklub” (HSK). Dens hjemsted er Horsens.   

§ 2. Klubbens formål er i nærområdet at fremme kendskabet til og interessen for svømning igennem læring, 

motion og konkurrence på alle niveauer, i den hensigt at dette må føre til bedre fysisk og psykisk velvære 

for den enkelte. 

2.1. Endvidere gennem fælles oplevelser at skabe gode sociale relationer, social forståelse og et godt 

kammeratskab medlemmerne imellem. 

2.2. Formålet med klubbens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er også, med udgangspunkt i 

aktiviteten og i det forpligtigende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes 

evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.  

Medlemskredsen 

§ 3. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Aktive medlemmer er underkastet Dansk 

Svømmeunions (SVØM) bestemmelser og love. 

§ 4. Indmeldelse sker elektronisk på klubbens hjemmeside. 

§ 5. Et medlem, der handler i strid med klubbens vedtægter eller ved sin optræden skader klubben kan af 

bestyrelsen ekskluderes, når 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. Den pågældende skal dog 

først have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar for bestyrelsen. 

§ 6. Kontingentstørrelse samt regler for betalingsterminer m.v. fastsættes af bestyrelsen. 
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6.1. Kontingentet skal være betalt inden for den angivne betalingsfrist. Hvis et medlem efter en 

påmindelse ikke betaler sit kontingent, ophører medlemskabet og en automatisk sletning af 

medlemmet udføres. Pladsen vil blive tilbudt den næste på ventelisten. 

§ 7. Udmeldelse skal ske skriftlig på klubbens hjemmeside eller til kontoret. Indbetalt kontingent 

tilbagebetales efter de af bestyrelsens fastsatte regler, der er tilgængelig på klubbens hjemmeside 

og/eller accepteres ved kontingentbetaling. 

§ 8. Kontingentrestance udover 1 måned efter forfaldsdatoen medfører udelukkelse, og genoptagelse kan ikke 

ske, før gælden er betalt, eller et af bestyrelsens fastsatte genoptagelses gebyr erlægges.  

Generalforsamlingen 

§ 9. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. 

9.1. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:   

9.1.1. Valg af dirigent. 

9.1.2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

9.1.3. Kassereren forlægger det revidere regnskab. 

9.1.4. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 15. 

9.1.5. Behandling af indkomne forslag i henhold § 10. 

9.1.6. Eventuelt. 

9.2. Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres mindst 8 dage forud ved avertering på 

klubbens hjemmeside samt skriftlig meddelelse på e-mail til klubbens medlemmer. 

9.3. Til foranstående dagsorden kan bestyrelsen tilføje punkter, der er aktuelle til den pågældende 

generalforsamling.  

§ 10. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 

den 15. januar. 

10.1. Forslagene skal foreligge skriftligt og med fornøden motivation. 

10.2. Alle til behandling foreliggende forslag skal udtrykkeligt nævnes i indvarslingen. 

10.3. Vedtægtsændringsforslag behandles efter nedenstående valgproces: 

10.3.1. Ophavsmand/kvinde til forslaget fremligger årsagen til ændringen. 

10.3.2. Fordele, ulemper og indsigelser debatteres plenum og ordstyres af dirigenten. 

10.3.3. Der stemmes om ændringsforslaget skal godkendes. 

10.3.4. Først vises og tælles JA stemmerne. 

10.3.5. Efterfølgende vises og optælles NEJ stemmerne. 

10.3.6. Resultater føres til referat. 

§ 11. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til af antallet af fremmødte 

medlemmer. Herfra er dog undtaget den i § 21 nævnte bestemmelse. For vedtagelse af 

vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.  



   
 

 
Horsens Svømmeklub Vedtægter  Side 3 af 4 
 

11.1. I alle øvrige anliggender træffes beslutningerne – bortset fra bestemmelserne i § 21 – ved simpel 

stemmeflerhed. Stemmeafgivningen foregår som regel ved håndsoprækning. Dog skal der stemmes 

skriftligt, når generalforsamlingens flertal ønsker det. 

11.2. Kun medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved indkaldelse med 14 dages varsel, dersom bestyrelsen 

finder anledning dertil, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig motiveret 

begæring herom.  

§ 13. Generalforsamling er den højeste myndighed i alle klubbens anliggende. Dens afgørelse er endelig og kan 

ikke indankes for anden myndighed.  

Bestyrelsen  

§ 14. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 personer, der er fyldt 18 år og repræsenterer klubben i alle 

forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og dertil relaterede handlinger forpligter 

klubben. 

14.1. Såfremt det på generalforsamlingen ikke er muligt at danne en bestyrelse på 7 personer, reguleres 

bestyrelsen automatisk til 5 personer på generalforsamlingen, under gældende valgregler. I tilfælde 

af irregulær fratrædelse kan bestyrelsen selv vedtage nedjustering af antal bestyrelsesmedlemmer 

fra 7 til 5 personer, hvilket desuden medfører et 6. bestyrelsesmedlem frivilligt eller ved afstemning 

overgår som 1. Suppleant i sin resterende periode. 

§ 15. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ved den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, genvalg 

kan finde sted. I tilfælde, hvor hele bestyrelsen vælges samlet, afgår efter det første år to (ved 5 

medlemmer) eller tre (ved 7 medlemmer) af bestyrelsesmedlemmer og efter andet år, de øvrige. 

Bestyrelsen vælger selv rækkefølgen. 

15.1. Ved den ordinære generalforsamling vælges også 3 stedfortrædere til bestyrelsen, disse vælges for 

en periode på 1 år. Stedfortræderne deltager, som udgangspunkt, ikke i bestyrelsesarbejdet, med 

mindre bestyrelsen indkalder. 

15.2. Valget sker ved afstemning, som skal ske skriftligt, såfremt mindst 2 medlemmer på 

generalforsamlingen kræver dette. Kandidater, som opnår flest stemmer vælges til bestyrelsen, alt 

afhængigt af hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er påkrævet. De efterfølgende tre vælges 

som stedfortrædere til bestyrelsen. De indgår i henhold til det opnåede stemmetal som 1., 2., og 3. 

stedfortræder. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens udløb suppleres bestyrelsen med 

stedfortræderne, som er valgt for et år ad gangen. 

15.3. Bestyrelsen vælger, på det konstituerende bestyrelsesmøde, af sin midte, formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

15.4. Bestyrelsen er selvsupplerende. Dog træder næstformanden altid ind for formanden, indtil en ny 

formand kan vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde efter den førstkommende ordinære 

generalforsamling. 

15.5. Klubben har, som en del af klubdriften, valgt at gøre brug af statsaut. revisionsfirma. 

15.6. Bestyrelsen har ret til, uden for sin egen kreds, at ansætte en lønnet forretningsfører. 
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§ 16. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, 

heriblandt formanden eller i hans fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 

formanden (evt. næstformanden) stemme afgørende. Bestyrelsen er pligtig til at føre protokol over 

bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige begivenheder inden for klubben.  

§ 17. Kasserer har pligt til at føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt til at give bestyrelsen 

oplysning om klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og afsluttes 

hvert år med status over klubbens aktiver og passiver. Status og regnskab skal indleveres til revision 

senest 1 måned før generalforsamlingen og i revideret stand forelægges denne.  

§ 18. Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til at tage sig af særlige opgaver.  

§ 19. Bestyrelsens medlemmer er én for alle og alle for én ansvarlig for klubbens midler. Til at forpligte klubben 

ved salg og pantsætning af fast ejendom, ved transport og kvittering på obligationer, aktier, pantebreve 

og andre værdipapirer samt stiftelse af gæld i øvrigt kræves således underskrift af den samlede 

bestyrelse.  

§ 20. Tegningsret. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden samt et medlem af bestyrelsen. Ved køb 

og salg af fast ejendom skal dog den samlede bestyrelse underskrive.   

Klubbens midler  

§ 21. Det pålægges bestyrelsen at forvalte klubbens midler på forsvarlig og mest frugtbringende måde. Det 

overlades til bestyrelsen at indkøbe de for klubbens trivsel nødvendige rekvisitter samt at bevilge de til 

undervisning, til leje at svømmebadet samt til deltagelse i stævner og konkurrence nødvendige midler. De 

indkøbte rekvisitter optages i status til en i forhold til deres tilstand svarende værdi.  

Klubbens opløsning  

§ 22. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til 

stede, og mindst 5/6 af disse stemmer for forslaget. Opnås et sådan flertal ikke, indkaldes til en ny 

generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til antallet 

af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

22.1. Såfremt opløsningen vedtages, skal klubbens ejendele realiseres, og det derved indkomne beløb 

sammen med evt. kassebeholdning tilfalder ”SPORTSSAMMENSLUTNINGEN FOR HORSENS OG 

OMEGN” til anvendelse til fordel for idrætten i Horsens. 


