
 
 

Vedtægt 
 

”Støtteforeningen til Rødby Svømmehal” 
 
§ 1. Foreningens navn. 

Stk. 1. Foreningens navn er "Støtteforeningen til Rødby Svømmehal", hvis hjemsted 
er Byskolevej 6, 4970 Rødby 
Stk. 2. Foreningen er stiftet 5. februar 2015 

Stk. 3 Forenings året følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. 
 

§ 2. Formål. 
Stk. 1. Foreningens formål: 

- at understøtte Rødby Svømmehal med frivillige livreddere/billetsælgere 

- at opkræve kontingent 
 

§ 3. Medlemskab. 
Stk. 1. Alle som ønsker at blive medlem af Støtteforeningen til Rødby Svømmehal, det 
gælder enkeltpersoner, institutioner og firmaer kan blive medlem.  

Stk.2. Der opkræves et årligt kontingent i januar. 
Stk. 3. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret ved fremmøde. 

 
§ 4. Kontingent. 

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Der fastsættes et 
beløb for enkeltpersoner og et for institutioner/virksomheder. 
Stk. 2. Kontingentet går til de frivilliges uniformer samt til indkøb af diverse til brug i 

svømmehallen. 
 

§5. Bestyrelsen. 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der vælges på den 
ordinære generalforsamling. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, med en 
formand, sekretær og kasserer.  

Stk. 3. Valgperioden er 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, 
mens 1 bestyrelsesmedlemmer i lige år.  
Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. 

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

Stk. 5. Formanden indkalder og sammensætter dagsorden til bestyrelsesmøderne.  
Stk. 6. Kassereren fører foreningens regnskaber  
Stk.7. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. 
 

§ 6. Tegning og hæftelse 
Stk. 1.  Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer. 
 



 

§ 7. Generalforsamlingen. 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og 

afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen skal være afholdt senest den 31. marts. 
Stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 14 dages skriftligt 
varsel, med angivelse af dagsorden, samt ordlyden af eventuelle forslag fra 

bestyrelsen. Generalforsamlingen skal være afholdt senest den 31. marts. 
Stk. 3. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Der foretages valg af 

medlemmer til bestyrelsen. Valgbare er alle medlemmer af støtteforeningen. 
Stk. 4. Beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
Stk. 5. Stemmeberettigede er alle medlemmer af støtteforeningen, dog kun en 

stemme pr. person som er til stede på generalforsamlingen. 
Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 

indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
Stk. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig og skal for at 
være gældende, vedtages via flertal af de til generalforsamlingen fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer. Foreningens opløsning kræver dog kvalificeret 
majoritet, jfr., § 10. 

Stk. 8. Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen finder det 
fornødent, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter 
ønske herom. Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel. 

Stk. 9. For at opnå valg til bestyrelsen kræver det personligt fremmøde, eller skriftlig 
tilkendegivelse af villighed til at modtage valg. 

Stk. 10. Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. 
 
§ 8. Revision. 

Stk. 1. Foreningens regnskab revideres en gang årligt. 
 

§ 9 Vedtægtsændringer. 
Ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte på 
generalforsamlingen. 

 
§ 10. Foreningens opløsning. 

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun 
såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 3/4 af 

disse stemmer herfor. 
Stk. 2. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling med 8 dages varsel, som tidligst kan afgives på dagen for den 

første generalforsamling og senest 14 dage senere. 
Stk. 3. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt 

såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 
Stk. 4. Ved foreningens opløsning skal alle foreningens aktiver realiseres og 
overdrages til ”Til den selvejende institution Rødby Svømmehal”, hvis den eksisterer, 

ellers kan midlerne overdrages til en humanitær organisation. 
 

 
Revideret og vedtaget på generalforsamling den 22. marts 2022. 


