
Vedtægter gældende fra 15. april 2013 for 
 

FAABORG 
SVØMMEKLUB 
 
§1: Klubbens navn og hjemsted 
 
Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB 
 
Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
§2: Klubbens formål 
 
FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed be-
slægtede aktiviteter. 
 
§3: Medlemskab og organisationer 
 
Efter bestyrelsens skøn kan klubben indmeldes i relevante parablyorganisationer. Beslut-
ninger herom følger vedtægternes §11, idet der dog kræves stemme fra alle bestyrelses-
medlemmer. 
 
§4: Optagelse af medlemmer 
 
Medlemskab har enhver, der er tilmeldt en eller flere af svømmeklubbens aktiviteter. 
 
Optagelse af umyndige som medlem i foreningen kræver tillige samtykke af forældre eller 
værge. 
 
§5: Kontingent 
 
Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet er udtryk for medlemmets betaling af 
den/de valgte aktiviteter. 
 
Kontingent fastsættes løbende for kommende aktivsår – sommer til sommer. Opkrævnin-
gen sker forud i perioder og form, der fastlægges af bestyrelsen. 
 
Kontingentet kan ikke fra medlemmets side kræves tilbagebetalt ved medlemmets ophør i 
klubben. 
 
§6: Udmeldelse – eksklusion 
 
Den maksimale restance på et medlem må være 14 dage – overskrides denne frist, kan 
medlemmet ikke deltage i den/de tilmeldte aktiviteter. 
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold – som menes at kunne skade 
klubbens omdømme og gennemførelse af klubbens aktiviteter på tilfredsstillende vis - gi-
ver anledning hertil. 
 
Beslutning om eksklusion kræver simpelt flertal i en afstemning, hvor samtlige bestyrel-
sesmedlemmer har haft mulighed for at afgive stemme. 



 
Et ekskluderet medlem kan kun optages som medlem igen ved beslutning i bestyrelsen, 
der kræver samme stemmemajoritet, som ved eksklusionen. 
 
Der kræves ikke formel udmeldelse, idet man alene betragtes som medlem i Faaborg 
Svømmeklub, hvis man er tilmeldt og deltager i en eller flere af klubbens aktiviteter og ikke 
er i restance med kontingentbetalingen. 
 
§7: Ordinær generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver den 
højeste myndighed i alle foreningens anliggende. 
 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, 
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i Forum Faaborg – på et synligt og til-
gængeligt sted i forbindelse med svømmehallens aktiviteter. 
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen for vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stemmeret har alle medlemmer, som på afstemningstidspunktet er fyldt 15 år, og som ikke 
er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 
§8: Dagsorden 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende 
punkter: 
 

1. Udpegning af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning siden sidste beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab       

for det forgangne kalenderår 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 
§9: Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-
des, når mindst 25% af alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt - med oplysninger om 
det/de emne(r), som ønskes behandlet - indgiver begæring herom til bestyrelsen. Den eks-
traordinære generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter begæring er blevet frem-
sat overfor bestyrelsen. 
 
Indkaldelse følger vedtægternes §7 for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 
§10: Generalforsamlingens ledelse m.v. 
 
Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede generalforsamlingen. 
 



Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre der i nærvæ-
rende vedtægter er foreskrevet krav om kvalificeret majoritet. 
 
På begæring af mindst 10% af alle stemmeberettigede fremmødte medlemmer eller ved 
bestyrelsens valg, skal afstemning på generalforsamlingen foretages skriftligt. 
 
§11: Bestyrelse – valg – konstituering 
 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle 
forhold. 
 
Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen kan tegne foreningen. 
 
Bestyrelsen er sammensat som følger: 
 
Formand – næstformand – kasserer – sekretær 
samt yderligere 3 medlemmer af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således, at 4 
medlemmer af bestyrelsen vælges i lige år, medens 3 medlemmer af bestyrelsen vælges i 
ulige år. Ved vakance kan disse regler tilsidesættes, idet valg på vakant post vil følge det 
udtrædende medlems valgperiode. Såfremt valget ikke direkte foregår på den vakante 
post beslutter bestyrelsen efterfølgende selv, hvem af de ny indvalgte/genindvalgte besty-
relsesmedlemmer, der indtræder i den/de vakante post(er). 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, kan bestyrelsen 
supplere sig selv. Det/de nye medlem(mer) skal ved førstkommende generalforsamling 
vælges ind ved almindelig opstilling. 
 
Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt 
formand eller næstformand, er til stede. 
 
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 
 
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsesbeslutninger, tæller formandens – ved hans forfald 
næstformandens -stemme dobbelt. 
 
§12: Regnskab 
 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
 
Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med revisors påtegning, på den ordinære 
generalforsamling. 
 
For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue. 
 
 
 



§13: Revision 
 
Foreningens revisor gennemgår hvert år inden afviklingen af den ordinære generalforsam-
ling det samlede regnskab og påser, at beholdninger er til stede. Der stilles ikke krav om 
kritisk revision, idet bestyrelsens dispositioner/beslutninger alene fra revisionens side kan 
anfægtes, såfremt de måtte være lovstridige. 
 
 Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning af revisor. 
 
§14: Vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. 
 
Opnås et sådant flertal ikke, skal bestyrelsen inden 14 dage med de i vedtægternes §7 
beskrevne regler, indkalde til en ny generalforsamling. 
 
Hvis mindst halvdelen af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, 
er dette vedtaget, uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer. 
  
§15: Klubbens opløsning 
 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede med-
lemmer er til stede, og forslagets vedtagelse kræver, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer 
er for forslaget. 
 
Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i §9, hvor beslutningen kan træffes med 
ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antallet af fremmødte stemmeberettigede med-
lemmer. 
 
På den afgørende ekstraordinære generalforsamling skal der samtidigt træffes bestem-
melse om, hvorledes der skal disponeres i forhold til foreningens formue, herunder even-
tuel fast ejendom og løsøre. Denne beslutning kræver dog alene simpelt flertal blandt de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Foreningens formue skal ved ophør tilgå idrætslige og/eller humanitære formål i Faaborg-
Midtfyn Kommune. 
 
§16: Æresmedlemmer 
 
Svømmeklubbens bestyrelse kan indstille personer, som har ydet en særlig indsats for 
klubben som æresmedlemmer. Det er den ordinære generalforsamling, der under særligt 
dagsordenspunkt ved simpelt flertal stadfæster eller forkaster bestyrelsens indstilling. Der 
kræves alene simpelt flertal for denne beslutning. 
 



Æresmedlemmer optages ved navns nævnelse i vedtægternes §16 og opnår ved optagel-
se som æresmedlemmer retten til at deltage i svømmeklubbens aktiviteter på lige fod med 
klubbens almindelige medlemmer, dog uden betaling af kontingent. 
 
Æresmedlemmers rettigheder i klubben kan kun fratages ved en indstilling fra bestyrelsen 
og efterfølgende stadfæstelse af den ordinære generalforsamling. Fratagelse af æresmed-
lemskabet kan alene ske, hvis æresmedlemmet udviser et adfærd, der kan være med til at 
skade Faaborg Svømmeklubs omdømme. Det er bestyrelsens opgave at overbevise den 
ordinære generalforsamling om dette, og afgørelsen kan ikke ankes af det berørte æres-
medlem. 
 
Med vedtagelsen af nærværende vedtægter har Faaborg Svømmeklub følgende æres-
medlemmer, der hermed indtræder med vedtægternes rettigheder og forpligtelser: 
 
Anni Dibbern – Tangmosen 13 – 5600 Faaborg 
Frank Dibbern – Tangmosen 13 – 5600 Faaborg 
 
 
 
 
 
 
 
Disse vedtægter erstatter vedtægterne fra 23. april 1998, og er vedtaget ved den ekstra-
ordinære generalforsamling den 15. april 2013. 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
 
Erik Moretto  Anette From-Nielsen 
   
 
 
Lene Eriksen Inge Eriksen 
 
 
 
Brian Kirkegaard Jakob Rosenkjær 
 
 
 
Jane Dibbern Rasmussen 
 
 
Dirigent: 
 
 
 
Erik Moretto 


