
Vedtægter for Løgumkloster Svømmeklub. 

§1 

Foreningens navn er Løgumkloster Svømmeklub. Foreningens hjemsted er 

Løgumkloster, Tønder kommune. Foreningen er stiftet den 12. Maj 1977. 

§2 

Foreningens formå er at opøve børn og voksne i de forskellige svømmearter 

Og fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

§3 

Bestyrelsen træffer alene beslutning om medlemskab af organisationer. 

Foreningen er tilsluttet SI og DDSG&I. 

§4 

Enhver som vil følge foreningen love og regler kan optages som aktive medlemmer. 

Bestyrelsen kan til hver tid, på grund af kontingentrestance eller anden grund, 

udelukke et medlem  

§5 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst  

8 dages varsel i de stedlige blade eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. 

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af beretning. 



3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af forslag. 

6. Valg af : 

a.   formand (de lige år) 

b.   kassere  (de ulige år) 

c.   bestyrelsesmedlemmer.  (de ulige år 2 medl. og 1 medl. de lige år. 

d.   2 suppleanter. 

e.   1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

7. Det kommende års arbejde. 

8.  Eventuelt. 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen under pkt. 5 

kan straks vedtages af generalforsamlingen. 

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Alle aktive medlemmer der 

Er fyldt 14 år har stemmeret. Børn under 14 år kan repræsenteres ved 

forældremyndighedsindehaver. 

§6 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse 

eller på skriftlig forlangende med angivelse af dagsorden fra mindst 25 % af de 

stemmeberettigede medlemmer ( personlig underskrift . 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den  

Ordinære generalforsamling. 

§7 
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 medlemmer, der hver vælges 

for 2 år af gangen jf. §5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er  

beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. 

§8 
Der føres protokol over de på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder 

vedtagne beslutninger. 

§9 
Foreningens regnskab er 1-1 til 31-12. Alle bilag underskrives af formand. 



§10 
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personlig for de for 

foreningen indgående forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med 

sin formue Foreningens medlemmer har ikke nogen forpligtigelse overfor 

foreningen udover kontingent forpligtigelse. Foreningens medlemmer har 

ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§11  

Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller kasseren, dog ved 

optagelse af lån eller pantsætning af foreningens ejendele skal det godkendes 

af generalforsamlingen og underskrives af hele bestyrelsen. 

§12  
Foreningen kan opløses når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede 

stemmer herfor. Vedtagelsen om opløsning skal vedtages på 2 af hinanden 

følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 

Eventuel formue ved ophævelse overlades til Løgumkloster Friluftsbadets 

byggefond. ) 


