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Horsens Svømmeklub 
Vedtægtsændringsforslag #1/20200118 
 

Nedenstående forslag til ændring af klubbens vedtægter vil blive behandlet på generalforsamlingen. 

Informationer 

Emne Bestyrelsesønske om ændring af paragraf 14, hvor antallet af 

bestyrelsesmedlemmer kan være 7 eller 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Indsendt dato 18.01.2020 

Indsendt af Kim Nissen 

Fremlægges af Kim Nissen 

Behandlingsdato 25.02.2020 på klubbens årlige generalforsamling 2020 

Motivation bag ændring Da klubbens ledelse og medarbejderstab efterhånden udfører de fleste 

operationelle og taktiske opgaver i klubben, anbefales det at ændre antallet af 

bestyrelsesmedlemmer i Horsens Svømmeklub fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Det letter desuden arbejdet i at besætte alle bestyrelsesposter løbende og 

effektiviserer ligeledes bestyrelsesmøderne. Rent kompetence- og 

kapacitetsmæssigt gør den faste deltagelse af cheftræner og klubchef på 

bestyrelsesmøderne, desuden at antallet til møder og til debatter ofte udgør 7 

personer. 

Nuværende paragrafformulering 

§ 15. Klubben ledes af en bestyrelse på 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.  

§ 16. 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 tre af 

bestyrelsesmedlemmer og efter andet år, de øvrige fire. Bestyrelsen vælger selv rækkefølgen. 

Forslag til ny paragrafformulering 

§ 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. 
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§ 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. 

 


