
Ændringsforslag til Støtteforeningen til Rødby Svømmehals vedtægt. 
(Ændringer markeret med rødt) 

§ 2. Formål. 
Stk. 1. Foreningens formål er at støtte: 

- med aktiviteter at frembringe økonomiske midler til støtte for bevarelse og 
renovering af Rødby Svømmehal.  

- Rødby Svømmehal med frivillig arbejdskraft. 

Stk. 2. Det er op til bestyrelsen at afgøre, hvor og hvordan hjælpen skal ydes. 
Hjælpen skal afstemmes med bestyrelsen af ”Den selvejende institution Rødby 

Svømmehal.” 
 
§ 2. Formål. 

Stk. 1. Foreningens formål: 
- At skaffe økonomiske midler til nye og målrettede aktiviteter, der tilgodeser alle 

brugere i Rødby Svømmehal. 
- at understøtte Rødby Svømmehal med frivillige livreddere/billetsælgere. 

Stk. 2. Hjælpen afstemmes i samråd med bestyrelsen for ”Den selvejende institution 

Rødby Svømmehal.” 
 

 

 

§ 4. Kontingent. 

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Der fastsættes et 
beløb for enkeltpersoner og et for institutioner/virksomheder. 

Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt 
Stk. 3. Større beløb og donationer er velkommen og kan indbetales til foreningen 
løbende. 

 
Stk. 3. Udgår. 

 
 
 

§5. Bestyrelsen. 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den 

ordinære generalforsamling. 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, med en 
formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden for den selvejende 

institution Rødby Svømmehal kan ikke vælges til formand i Støtteforeningen til Rødby 
Svømmehal” 

Stk. 3. Valgperioden er 2 år og således, at 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige 
år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for 1 år ad gangen. 
Stk. 4. Bestyrelsen oppebærer intet honorar. 

Stk. 5. Formanden foretager indkaldelser og sammensætter dagsorden, samt leder 
bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald skal næstformanden foretage 

ovenstående. 
Stk. 6. Kassereren fører foreningens regnskaber og forvalter på bestyrelsens vegne 
foreningens midler. Ved kassererens forfald skal formanden foretage ovenstående. 

Stk.7. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed 
er formandens stemme afgørende. 

 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den 
ordinære generalforsamling. 



 
Stk. 3. Valgperioden er 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 
mens 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for 1 år ad gangen. 

 
 
§ 6. Tegning og hæftelse 

Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den 
ene skal være formanden eller den fungerende formand. 

Stk. 2 Formanden sammen med et bestyrelsesmedlem, dog ikke kassereren, kan give 
kassereren fuldmagt til at modtage og foretage betalinger/hævninger fra foreningens 
giro- og/eller bankkonto. 

Stk. 3 Foreningen kan ikke optage lån/stifte gæld. 
Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der 

påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 
Stk. 1.  Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer. 

Stk. 2 Udgår. 
Nyt Stk. 2.  Foreningen kan ikke optage lån/stifte gæld. 

Stk. 4. Udgår. 
 

 

 


