Vedtægter for Hou Vinterbadeklub.
1. Navn
Klubbens navn er Hou Vinterbadeklub.

2. Hjemsted
Klubben er hjemhørende i Hou, 8300 Odder Kommune.

3. Klubbens formål
Klubbens formål er gennem vinterbadning, at opnå sundhed og velvære, samt socialt samvær blandt
medlemmerne.

4. Medlemskab
Medlemskab er muligt for alle over 15 år, og som har betalt kontingent.
Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen ved almindelig
stemmeflertal.
Medlemsskabet fortabes ved manglende kontingentbetaling efter 1. rykkerskrivelse sendt på e-mail.

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle der - inden 14 dage før mødet - er på
klubbens medlemsliste og har betalt kontingent.
Ordinær generalforsamling afholdes ultimo september, og der indkaldes med mindst 2 ugers varsel
på www.oplevhou.dk og/eller e-mail.
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesposter og fastlæggelse af kontingent foretages på generalforsamlingen.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
1.
-når formanden begrunder dette
2.
-et flertal af bestyrelsen begrunder dette
3.
-1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundelse herfor til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved
udsendelse af dagsorden på e-mail.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Godkendelse af beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
Behandling af evt. indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent.
Eventuelt.

6. Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Alle medlemmer af bestyrelsen og suppleanten vælges på generalforsamlingen.
Her vælges også revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, og kassereren i de ulige år. 1 Bestyrelsessuppleant vælges for 1 år.
Alle bestyrelsesposter vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted.

7. Regnskab, herunder valg af revisor.
Kassereren fører løbende foreningens regnskab samt klubbens medlemsregister.
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. September.
Revideret regnskab udleveres på generalforsamlingen.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

8. Tegningsret.
Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem
i forening.
Ved brug af netbank gives alene fuldmagt til kasseren.

9. Vedtægtsændringer.
De til enhver tid gældende vedtægter kan ændres med et kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte) på
en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Dirigenten træffer beslutning om, hvor på dagsordenen et punkt vedr. vedtægtsændringer skal indgå.

10. Klubbens opløsning.
Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
I tilfælde af opløsning afgør et simpelt flertal af de fremmødte, hvilken almennyttig forening i Hou klubbens formue skal tilfalde.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling onsdag den 24. september 2014.

……………………………………………………
Dirigent

