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§ l.  Navn  og hjemsted

Klubbens  navn  er Greve  Svømmeklub  (GS)  og er hjemmehørende  iGreve  Kommune

§ 2. Formiål

Formålet  med  GS er gennem  undervisning,  konkurrence  og  motion,  at fremme  interessen  for

svømning,  livredning  og  andre  vandaktiviteter.

§ 3. Greve  Svømmeklubs  miedlemskaber

GS er tilsluttet  Svømmeregion  Øst  (SRØ),  som  er  medlem  af  Dansk  Svømmeunion  under

Danmarks  Idrætsforbund,  og undergivet  dets  love  og  bestemmelser.  GS er ligeledes  medlem  af

DGI.

§ 4. Medlemmer

I GS kan  optages  såvel  aktive  som  passive  medlemmer.

Bestyrelsen  kan  nægte  optagelse  af  person(r)  såfremt  særlige  forhold  taler  herfor.

Som  aktivt  eller  passivt  medlem  betragtes  personer  som  har  indbetalt  kontingent  for  sæsonen.

Kontingent  for  såvel  aktive  som  passive  medlemmer,  fastsættes  af  bestyrelsen  for  ån sæson  ad

gangen.  Det  fiilde  kontingent  betales  normalt  ved  tilmelding  til  et af  GS oprettede  hold.  Bestyrelsen

kan  dog  beslutte  anden  indbetalingsform.

Det  tillades,  at konkurrencesvømmere  kan  dele  sæsonkontingentet  i2  rater.  Betalingsfrist  besluttes

af  bestyrelsen  og  såfremt  disse  overholdes  er man  at betragte  som  fuldgyldigt  medlem.

Medlemmerne  er forpligtet  til  at overholde  foreningens  vedtægter.

Eksklusion  af  et medlem  kan  ske efter  beslutning  i bestyrelsen.  Det  ekskluderede  medlem  kan

indanke  beslutningen  for  generalforsamlingen,  der  da træffer  den  endelige  afgørelse,  under

iagttagelse  af  de besternmelser  der  ifølge  Dansk  Idrætsforbunds  love  gælder  vedrørende  eksklusion.

Et  ekskluderet  medlem  kan  e:tter ansøgning  genoptages  i GS,  såfremt  bestyrelsen  godkender

ansøgningen.

Tilbagebetaling  af  indbetalt  kontingent  kan  kun  under  ganske  særlige  omstændigheder  finde  sted.

RetningsUnjer  fortilbagebetaling  fastsættes  af  bestyrelsett.



Spørgsmål  om  tilbagebetaling  afgøres  af  kassereren under iagttagelse af  de af  bestyrelsen  fastsatte
retningslinjer.

§5  Mpdllemssktiviteter

GS's  aktiviteter  f.s.a.  svømmeskolen  optages  i en sæson  plan,  som  offentliggøres  på klubbens

hjemmeside  wi;viv.zreveswint.dk.  De udbudte aktiviteter  oprettes alene såfremt der er et
tilstrækkeligt  antal  medlemmer  der  tilmelder  sig.  Det  er bestyrelsen  der  endeligt  beslutter  om  en

aktivitet  oprettes.

GS konkurrence  aktiviteter  er overdraget  til  startfællesskabet  GTI,  som  er et samarbejde  imellem

Greve  Svømmeklub,  Tune  IF  Svømmeafdeling  og Ishøj  Svømmeklub.  Ledelsen  af  denne  aktivitet

sker  via  et forretningsudvalg  som  også  fastsætter  og opkræver  medlemskontingent  på  vegne  af  de

respektive  hovedklubber.

Det  er et krav  for  deltagelse  i konkurrenceaktiviteter  i GTI  regi,  at man  er medlem  i en af  de

respektive  hovedklubber.

§ 6. Bestyrelsen

Klubben  ledes  af  en bestyrelse  på  mellem  4 til  7 medlemmer  og 1-2  supleanter.

Bestyrelsesmedlemmer  vælges  på den  årlige  generalforsamling  normalt  for  2 år ad gangen.  I

tilfielde  af, at der  er større  udskiftninger  i bestyrelsen  således  at ligelig  udskiftning  jfr.  Nedenfor,

ikke  bliver  muligt,  kan  bestyrelsesmedlemmer  vælges  for  1 år ad gangen  (se  § 8 )

Skriftlig  afstemning  skal  gennemføres,  såfremt  1 medlem  begærer  dette.  Er  der  stemmelighed

foretages  om  afstemning.

På generalforsamlingen  vælges  bestyrelsen  således

Ulige  år:  Formand,  2 eller  3 bestyrelsesmedlemmer,  1 suppleant

Lige  år: Kasserer,  2 eller  4 bestyrelsesmedlemmer,  1 suppleant

Bestyrelsen  fastsætter  selv  sin  forretnin  sorden.  Der  skrives  beslutningsreferat  fra  alle

bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen  udpeger  2 repræsentanter  til  forretning,sudvalget  i GTI.

Bestyrelsesmøde  afholdes  normalt  4 gange  om  året  eller  når  formanden  eller  3

bestyrelsesmedlemmer  måtte  ønske  dette.

Bestyrelsen  er beslutningsdygtig  når  mindst  halvdelen  af  bestyrelsesmedlemmerne  er tilstede.  I

tilfælde  af  stemmelighed  har  formanden  den  afgørende  stemme.



Bestyrelsens  arbejde  er ulønnet.  Bestyrelsen  kan  i det  ornfang  den  finder  dette  ønskeligt,  ansætte

lønnet  medhjælp.  Bestyrelsen  kan  oppebære  godtgørelse  jfr.  Gældende  regler  for  ydelser  til

ulønnede  ledere.

§ 7. Revision

Revision  består  af  1 på  den  ordinaere  generalforsamling  valgt  revisor,  der vælges  for  I år ad

gangen.  Henudover  vælges  årligt  på  generalforsamlingen  en revisorsupleant.

Revisor  skal  gennemgå  klubbens  regnskaber  og regnskabsprocedurer,  og underskriver  klubbens

regnskab  sammen  med  formand  og  kasserer.

Revisor  påtegner  ligeledes  medlemsoversigt  og tilskudsregnskab  til  Greve  Kommune.

Såfremt  kIubben  måtte  råde  over  en kassebeholdning,  skaI  revisor  minimum  I gang  årligt  foretage

eftersyn  heraf.

Hvervet  som  revisor  er ulønnet.

§8  ('SpnprqlfvsanxlNng

Ordinær  generalforsamling  afholdes  hvert  år i marts  måned.  Indkaldelse  sker  med  mindst  14  dages

varsel,  ved  opslag  i Greve  Svømmehal  og gennem  den  lokale  presse.  Såfremt  bestyrelsen  skønner

det  formålstjenstligt  kan  dette  suppIeres  med  udsendelse  af  E-mail  til  medlemmerne.

Fotslag  der  ønskes  behandlet,  skal  tilsendes  formanden  8 dage  før  generalforsamlingen.

På den  ordinære  generalforsamling  er dagsordenen  følgende  :

1.  Valg  af  dirigent,  stemrnetæller  og referent

2.  Bestyrelsens  beretning

3. Det  reviderede  regnskab  forelægges  til  godkendelse

4.  Fremlæggelse  af  budget

5. Behandling  af  indkomne  forslag

6.  Valg  til  bestyrelsen  jfr  § 6

7.  Valg  af  revisor  og  revisorsupleant

8. Eventuelt

Valgbar  til  bestyrelsen  er medlemmer  der  er fyldt  18 år samt  forældre  til  medlemmer  under  18 år.

Adgang  til  deltagelse  i generalforsamlingen  har  medlemmer,  fotældre  til  disse  og særlige  af

bestyrelsen  indbudte  gæster,

Stemrneberettigede  på en ordinær  generalforsamling  er alle  medlemmer,  der  er fyldt  16  år.

Der  kan  afgives  stemme  via  skriftlig  fuldmagt,  dog  således  at fuldmagt  alene  kan  gives  til  et andet

medlem,  og således  at hvert  fremmødt  medlem  kun  kan  medbffige  l fiildmagt.



Forældre/værge  til  medlemmer  under  16 år, har  på  generalforsamlingen  1 stemme  pr  medlem.

§ 9. Ekstraordinær  generalforsamling

Ekstraordinær  generalforsamling  kan  indvarsles  af  bestyrelsen,  eller  når  1/3 af  de

stemmeberettigede  medlemmer  indsender  skriftlig  begæring  herom.  Begæigen  skal  være  ledsaget

af  en motiveret  dagsorden  til  formanden.

Den  ekstraordinære  generalforsamling  indkaldes  senest  21 dage efter  begæring  og indkaldelse  sker

på samme  måde  som  ved  den  ordinære  generalforsamling

Stemmeberettigede  på  en ekstraordinær  generalforsamling  er alle,  der  er medlemmer  på  det

tidspunkt  den  ekstraordinære  generalforsamling  indvarsles,  og som  er fyldt  16 år. Forældre  til

medlemmer  under  16  år har  på  den  ekstraordinære  generaLforsamling  I stemme  pr  medlem.

§ IO.  Regnskab  og  formue

GS's  regnskabsår  følger  kalenderåret.  Kontingentåret  løber  Jra 1.9  til  30.4.  GTT  fastsætter  selv  deres

kontingent  år.

Regnskabet  skal  før  den  ordinære  generalforsamling  være  revideret,  og  kassereren  skal  senest  med

udgangen  af  februar  måned,  aflevere  regnskabet  til  revisor.

Kassereren  indkasserer  indtægter  og betaler  de løbende  driftsudgifl:er  samt  de af  bestyrelsen

godkendte  indkøb.

Kassereren  fører  regnskabet  i en sådan  form,  at GS's  økonomiske  stilling  altid  kan  aflæses  og

udarbejder  GS's  årsregnskab.

GS's  formue  udover  hvad  der  måtte  være  nødvendigt  til  afholdelse  af  den  løbende  drift,  skal

medmindre  generalforsamlingen  bestemmer  andet,  anbiges  i børsnoterede  obligationer,  sikre

investeigsbeviser  eller  på  højrentekonti  i anerkendte  pengeinstitutter.

§ li.  TegningsregNer  og  hæftelse

GS forpligtes  udadtil  med  underskrift  af  formanden  og l bestyrelsesmedlem.

Den  samlede  bestyrelse  kan  dog  give  formmiden  og  kasserer  eneprokura.

Der  påhviler  ikke  bestyrelsen  eller  øvrige  medlemmer  nogen  personlig  hæftelse  for  de i GS

påhvilende  forpIigtelser.



§ N2. Vedtægtsændringer

Ændringer  i GS's  vedtægter  kan  ske på  enhver  generalforsamling,  når  rnindst  % af  de afgivne

stemmer  er for  forslaget.

§ 13.  Retningslinjer  fi Greve  Svørnnnehal  og  øvrige  væresteder.

Medlemmeme  forpligter  sig  til,  til  enhver  tid, at rette  sig  efter  det  ordensreglement,  der  er gældende

for  Greve  Svømmehal  og øvrige  væresteder.  Medlemtner  er endvidere  forpligtet  til  at følge  og

efterleve  opsynets  og instuktørernes  anvisninger.

Al  virksomhed  indenfor  klubben  sker  på  medlernmemes  eget  ansvar,  idet  klubben  ikke  har  og ikke

er forpligtet  til,  at tegne  ulykkesforsger  el.lign  for  medlemmer.

§ N4. KNubbens  opNøsning

GS kan  kun  opløses,  når  beslutning  herom  tages  på  2 i samme  anledning  indkaldte  og afholdte

ekstraordinære  generalforsamlinger.  Der  kræves  da, at mindst  % af  de mødte  stemmer  er for

opløsningen  på  begge  ekstraordinære  generalforsamlinger.

Ophører  GS med  at eksistere,  tilfalder  foreningens  formue  Idræts-  og  ungdomsarbejdet  i Greve

Kommune.

Nærværende  vedtægter  er vedtaget  på  GS's  generalforsamling  den  26.3.  2014,  og

underskrives  af  den  samlede  indestår  herfor.

stina  LisbethDolang


