
Vedtægter for Aarhus Havsvømning 
 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Aarhus Havsvømning. Foreningens har hjemsted ved Aarhus Havbane (Jette 
TiKjøbs Plads/Nord molen), i Aarhus kommune. 
 

 Foreningens formål 
Formålet med foreningen er at udvikle og sprede glæden ved svømning i åbent vand. 
 

 Foreningens drift 
Foreningens drift finansieres ved kontingent indtægter og støtte fra offentlige og private fonde og 
puljer. Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse ved drift, arrangementer og 
aktiviteter. 
 

 Medlemmer 
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål 
og betaler kontingent. 
 

 Kontingent 
Kontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. 
 

 Foreningens ledelse 
Foreningens øverste ledelse er bestyrelsen, den daglige drift varetages heraf. 
 

 Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året inden 1. Maj. 
  
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden: 

1 Valg af dirigent. 
2 Valg af referent. 
3 Bestyrelsens beretning. 
4 Fremlæggelse af foreningens regnskab, samt godkendelse. 
5 Fastsættelse af kontingent for medlemmer. 
6 Fremlæggelse af foreningens budget til orientering. 
7 Indkomne forslag. 
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse. 
9 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10 Eventuelt. 

 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være 
medlem af bestyrelsen. 
  
Adgang til generalforsamlingen er for alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have 



inviteret. 
  
Hvert nuværende medlem af foreningen har hver en stemme. 
  
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er 
bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
  
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. 
  
Generalforsamlingen indkaldes i foreningen ved opslag omkring Aarhus Havbane eller på sociale 
medier. Begge opslag skal ske med mindst fire ugers varsel. 
  
Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest to uger før generalforsamlingen finder sted. 
  
Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være offentliggjort til medlemmerne. 
  
Foreningens regnskab skal fremlægges på selve generalforsamlingen. 
  
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges 
efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 
 
  

 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 50 % af 
medlemmerne begærer det skriftligt på mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer, med angivelse af 
de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker ved opslag eller skriftligt til de enkelte 
medlemmer med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges indkaldelsen. 
 

 Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen består af fem personer, bestående af formand, næstformand, kasser og to bestyrelses 
medlemmer. Disse vælges blandt de nuværende medlemmer. 
  
Såfremt et medlem ikke møder til to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, eller aktivt giver 
udtryk for at udtræde af bestyrelsen, kan pågældende skiftes ud med en suppleant valgt på 
generalforsamlingen. Dette kan ske uden der indkaldes til generalforsamling. 
  
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
  
Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer for en periode af 2 år og 2 medlemmer for 
en periode af 1 år. Det tilstræbes at der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen. 
 

 Bestyrelsens opgaver og virke 
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. 
  
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling. Der skal 



vælges en formand, en næstformand og en kasserer.  
  
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år 
beskrives. 
  
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
  
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved opslag eller ved skrivelse til bestyrelsesmedlemmerne 
med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 
  
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som godkendes på næst følgende 
bestyrelsesmøde. 
  
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Repræsentanter i 
bestyrelsen har kun én stemme hver. 
  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 
  
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
  
Medlemmer af foreningen, som ikke er valgt til bestyrelsen, har ret til at deltage i 
bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 
 

 Budget, ansøgning, regnskab og revision 
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. 
  
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
  
Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen. 
  
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 
 
 

 Tegningsret 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen tilsammen eller ved en af disses 
fravær af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af 
foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus 
Kommune.   

 



 Hæftelse 
Såfremt situationen opstår gælder følgende; Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det 
tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis 
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes 
pågældende som forsætligt eller uagtsom.  
     
 

 Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 75 % af de afgivne stemmer. 
Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til 
stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav. 
 

 Eksklusion 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod 
foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med 
flertal af afgivne stemmer. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på 
førstkommende generalforsamling og få behandlet eksklusionen. Er generalforsamlingen uenig i 
bestyrelsens beslutning ophæves eksklusionen.  

 

 Ophør 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med 
dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på 75 % af de fremmødte 
medlemmer. 
  
Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til to på hinanden generalforsamlinger med en måneds 
mellemrum, hvor beslutningen kan tages med et flertal på 75% blandt de fremmødte medlemmer. 
  
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge inden for 
svømmesporten bestem af den siddende bestyrelse.  
 

 Historik 
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 24.04.2017. 
 
 
 


