Vedtægter for
Bisserup Vinterbadere

§1

Navn og hjemsted:
a. Foreningens navn er ”Bisserup Vinterbadere”.
b. Foreningens hjemsted er Bisserup, Slagelse Kommune. Foreningens adresse er den
til en enhver tid værende formands adresse.

§2

Formål:
Foreningens formål er gennem vinterbadning, samarbejde og samvær blandt medlemmerne at opnå sundhed og velvære. Samarbejdet består i at etablere og vedligeholde
badebro og badetrapper, omklædning og sauna på Bisserup Havn. Samværet finder
sted omkring foreningens aktiviteter og drift og i samspil med lokalområdet.

§3

Medlemskreds:
a. Som medlem optages enhver, der aktivt vil medvirke til at støtte foreningens formål.
b. Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskabet ophører ved manglende indbetaling af kontingentet, hvis ikke
medlemmet har efterkommet en rykkerskrivelse.

§4

Generalforsamlingen:
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo marts. Medlemmerne indkaldes
med 2 ugers varsel. Indkaldelsen er vedlagt dagsorden og det reviderede regnskab.
c. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest på ugedagen forinden
har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis det ønskes af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der foreslås flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning.
d. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning og godkendelse af beretningen
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse og to suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
10. Eventuelt
e) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
f) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når formanden, et flertal
blandt bestyrelsen eller 8 medlemmer af foreningen fremsætter ønske om det.
g) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst
1 uges varsel ved udsendelse af dagsorden.
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§5

Foreningens daglige ledelse:
a. Foreningens bestyrelse på 5 personer konstituerer sig selv og består af formand,
næstformand, sekretær, kasserer og ét menigt medlem. Suppleanterne har ret til at
deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.
b. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne er på valg i ulige år.

§6

Økonomi, regnskab og revision:
a. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
b. Regnskabet føres af kassereren.
c. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
d. Revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

§7

Vedtægtsændringer:
a. Vedtægtsændringer kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
b. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§8

Tegningsret:
a. Formanden og kassereren tegner foreningen i forhold til Slagelse Kommune og øvrige offentlige og private myndigheder, organisationer og enkeltpersoner.
b. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens
forpligtelser

§9

Foreningens opløsning:
a. Foreningen kan opløses ved 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2 ugers mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.
b. ”Foreningens opløsning” skal stå som dagsordenspunkt og på den sidste generalforsamling skal dagsordenen desuden rumme punktet ”Anvendelse af foreningens formue”. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling, idet formuen skal tilfalde et almennyttigt formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. januar 2018

____________________
Lars Birger Nielsen
Dirigent

____________________
Birgitte Jørgensen
Referent
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