VEDTÆGTER for Dragør Svømmeklub
Stiftet 14. maj 1969
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Dragør Svømmeklub, og dens hjemstedskommune er Dragør. Foreningen
er stiftet den 14. maj 1969, og klubbens oprindelige navn var St. Magleby og Dragør
Svømmeklub.
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er:
· at fremme interesse for svømmesport,
· at udvikle færdigheder i svømmesport gennem undervisning og træning fra begynderniveau
til konkurrenceniveau,
· at skabe mulighed for at klubbens medlemmer kan deltage i svømmesport på højeste niveau,
· at samle en bred tilslutning til motionssvømning for alle aldersgrupper, og
· at skabe et socialt miljø omkring svømning i Dragør.
Foreningen er upolitisk.
Foreningen kan være medlem af Svømme Region Øst (SRØ), Dansk Svømme og Livrednings
Forbund under Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik & ldrætsforeninger (DGI), eller
andre interesseorganisationer med tilknytning til svømmesport.
§ 3. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen kan tage stilling til ethvert spørgsmål vedrørende foreningen. Ethvert
medlem har én stemme. Medlemmernes stemmeret udøves på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan på bestyrelsens foranledning, udnævne æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfrie og stemmeberettidigede.
Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance (jf. § 6), og som er fyldt 12 år, har stemmeret på
generalforsamlingen. Børn under 12 år kan overvære generalforsamlingen, men har ikke
stemmeret. Medlemmer under 12 år kan dog udøve stemmeret gennem forældre eller værge.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og indkaldes med 1
måneds varsel ved annoncering i Dragør Nyt eller andet elektronisk nyhedsmedie for Dragør
samt gennem foreningens til enhver tid anvendte elektroniske medier.
Generalforsamlinger afholdes i Dragør kommune, dog kan bestyrelsen i ekstraordinære
situationer vælge at afholde virtuel generalforsamling via et elektronisk medie. Bestyrelsen
kan også vælge, at anvende et elektronisk medie som supplement til det fysiske fremmøde..
Revideret årsregnskab kan efter annonceringen rekvireres hos foreningen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet, dog ikke ved ophør, hvor ¾ af
de stemmeberettigede skal være repræsenteret, se § 11.
For vedtagelse af beslutninger på generalforsamlingen gælder almindeligt stemmeflertal, jf.
dog §§ 10 og 11.
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Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan ske under fremmøde, eller ved fremlæggelse af
skriftlig fuldmagt.
Alle forslag til generalforsamlingsbeslutning skal være skriftlige og begrundede samt være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Den reviderede, endelige dagsorden udsendes pr. mail til alle medlemmer senest en uge før
generalforsamlingens afholdelse.
§ 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og en referent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.
Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år
Valg til bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse.
Eventuelt.

Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn fremlægges på
generalforsamlingen.
Der føres referat over de på generalforsamlingen behandlede emner samt vedtagne
beslutninger. Referatprotokollen føres af en referent. Referatet godkendes af
generalforsamlingsdirigenten.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsens flertal finder det nødvendigt,
og skal endvidere afholdes, når mindst een fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt fremsætter begæring herom.
Begæringen skal være bilagt dagsorden eller emne. I øvrigt gælder samme regler som for den
ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringen og med
mindst 7 dages varsel.
§ 6. Medlemmer og kontingent
Enhver kan optages som medlem af foreningen.
Der findes tre typer medlemskab.
a) AKTIVE MEDLEMMER. Medlemmer der deltager i foreningens aktiviteter, og som betaler
kontingent.
b) STØTTEMEDLEMMER, der betaler særligt kontingent.
b) ÆRESMEDLEMMER. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens foranledning udnævnes på en
generalforsamling. Udnævnelse til æresmedlem kan gives til et medlem, der gennem aktivt
arbejde i svømmeklubben har markeret sig aktivt til fordel for foreningen eller er en god
ambassadør for svømmesporten. Æresmedlemmer er kontingentfrie og stemmeberettigede.
Titlen er livslang.
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Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes for eet år ad gangen (Kontingentåret).
Kontingentåret omfatter perioden fra førstkommende 1. september, der følger umiddelbart
efter den ordinære Generalforsamling, og indtil til 31. august i året efter. Kontingentet
fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Medlemskab som aktivt medlem er bindende for et kontingentår ad gangen.
Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til kontingentårets
udgang, enten til foreningens kasserer eller til et bestyrelsesmedlem. Kontingent for det
igangværende kontingentår kan ikke kræves tilbagebetalt.
Kontingentet opkræves én eller to gange årligt og betales via foreningens elektroniske medie
ved tilmelding. Hvis der er to årlige kontingenter, anvendes klubbens elektroniske medie til
kontingentårets anden opkrævning.
Eksklusion af et medlem kan ske efter beslutning af bestyrelsen, men kan af det ekskluderede
medlem indbringes for en generalforsamling, som træffer den endelige beslutning under
iagttagelse af de bestemmelser, der i følge Dansk Idrætsforbunds love er gældende for
eksklusion af medlemmer.
§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer som følger:
Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en af foreningens
trænere valgt repræsentant.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen til de enkelte poster for en 2-årig periode.
Ved eventuel vakance i bestyrelsen suppleres med de i § 4, nr. 6 valgte suppleanter.
Bestyrelsen kan, inden for deres ansvars- og kompetenceområde nedsætte udvalg til løsning
af specifikke opgaver, herunder ansætte en kontorleder og trænerchef/svømmeleder.
Et bestyrelsesmedlem kan indkalde til møde, såfremt der fremsættes ønskes herom, med
motiveret dagsorden til foreningens formand.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden der omfatter bestyrelsens arbejdsområder,
herunder bestyrelsesmedlemmers funktion m.m..
Genvalg til bestyrelsen er tilladt.
Formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlemmer, vælges på lige årstal. Næstformand,
sekretær, og ét bestyrelsesmedlem, vælges på ulige årstal. Trænerrepræsentanten vælges for
eet år ad gangen af de for sæsonen ansatte trænere senest 1. oktober.
Der føres referat over de på bestyrelsesmøder behandlede emner samt vedtagne beslutninger.
Referatprotokollen føres af en referent. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsesreferater kan, efter bestyrelsens beslutning, offentliggøres, eventuelt i forkortet
form.
§ 8. Regnskab og forpligtelser
Regnskabsåret omfatter perioden fra den 1. januar til den 31. december (kalenderåret).
Kassereren drager omsorg for, at regnskabet føres i overensstemmelse med lovgivningens
regnskabskrav, og således at bogføringen til enhver tid er ajour.
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Foreningens årsregnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte interne og/eller
eksterne revisor.
Kassereren drager omsorg for, at udkast til årsregnskab overgives til revisorerne, således at
revisorerne kan afslutte revisionen inden udgangen af marts i året efter regnskabsåret.
Kassereren forlægger det reviderede årsregnskab til bestyrelsens behandling og godkendelse
på et bestyrelsesmøde, som ligger mindst 3 uger forud for generalforsamlingen.
§ 9. Tegningsforhold
Den samlede bestyrelse kan til enhver tid tegne foreningen udadtil.
Tegningsretten kan delegeres til formand eller næstformand.
Bestyrelsen kan tildele dispositionsret til foreningens bankkonti til foreningens formand eller
kasserer, der hver for sig kan råde over betalingskort og netbank.
Optagelse af lån samt køb og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
§ 10. Vedtægtsændringer
Til generalforsamlingens vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at beslutningen vedtages
af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
§ 11. Foreningens ophør
Ophævelse af foreningen skal ske på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget om
opløsning skal være annonceret rettidigt som et særskilt punkt på dagsordenen. Mindst 3/4 af
alle stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenteret ved personligt fremmøde eller
ved skriftlig fuldmagt. Ophævelse af foreningen kan ske, såfremt mindst 2/3 af samtlige
stemmeberettigede medlemmer stemmer for ophævelsen. Foreningens eventuelle formue og
ejendele skal ved opløsning gå til almennyttigt formål i Dragør kommune under hensyntagen
til de regler, der er fastsat i den kommunale tilskudsordning. Det er ligeledes den opløsende
generalforsamling, der med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede beslutter, hvem der skal
modtage midlerne. Ingen privatpersoner må skaffe sig personlig vinding ved en opløsning.
§ 12. Hæftelse
Aktive medlemmer, støttemedlemmer med særligt kontingent eller eventuelle æresmedlemmer
hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§ 13. Børneattester for trænere og evt. bestyrelse
Der indhentes børneattester for alle trænere over 15 år ifm. ansættelse, samt når ansatte
fylder 15 år. Desuden (gen)indhentes der børneattester for alle trænere i klubben hvert andet
år (ulige år). Det er en forudsætning for fortsat ansættelse i Dragør Svømmeklub at
børneattest kan indhentes. Der indhentes også børneattester for medlemmer af bestyrelsen,
såfremt disse er involveret i arbejde i klubben, med direkte kontakt med børn under 15 år.
§ 14. Nødregel
Hvor vedtægterne intet foreskriver om spørgsmål, som normalt ligger udenfor for bestyrelses
beslutningskompetence, og som af hensyn til foreningen kræver en hurtig afgørelse, træffer
bestyrelsen de nødvendige forholdsregler.
Bestyrelsesformanden drager i disse tilfælde omsorg for, at der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor bestyrelsen orienterer generalforsamlingen om de trufne
foranstaltninger.
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Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 10. juni 2020.
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