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Foreningsvedtægter 

 

Foreningsvedtægter for The Sport Society 

 

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er The Sport Society og dens hjemsted er Belvederevej 8B, 3000 Helsingør. 

  

 

§ 2. Foreningens formål 

Foreningens formål er at  

 

The Sport Society er en svømmeklub der fokuserer på bredden. Vi har til formål at skabe 

rammerne om breddeidrætten i Helsingør, og samtidigt give vores medlemmer mulighed for at 

hygge sig sammen via idrætten. 

 

 

§ 3. Betingelser for medlemskab 

Alle der tilslutter sig klubbens formål kan optages som medlemmer. Klubben optager aktive og 

passive medlemmer. Aktive medlemmer skal være amatører. De kan ikke deltage i nogen former for 

konkurrencer uden bestyrelsens tilladelse.  

Udmeldelse sker med skriftlig henvendelse, via hjemmesiden til bestyrelsen inden sæsonafslutning, 

og der betales ikke betalt kontingent tilbage i forbindelse med udmeldelse.  

Bestyrelse kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig effekt for overtrædelse af klubbens 

vedtægter eller regler, såvel skrevne som uskrevne. En eksklusion kan ankes på 

generalforsamlingen.  

Som medlem kan enhver, med henblik på at støtte og som kan tilslutte sig formålet, optages af 

foreningen. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen ved henstilling af bestyrelsen, de er 

fritaget fra kontingents betaling. Medlemmer optages primært fra Helsingør Kommune. 

 

 

§ 4. Kontingent 

Til drift af foreningens formål betales ét årligt kontingent på kr. 1100 for A medlemmer. Dette 

opkræves i august / september måned. For et B medlemskab opkræves kr. 30 pr. år ligeledes i 

august / september, der sikrer en hold plads på førstkommende sæson.  

 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 



 
 

 2 

 

 

 

§ 5. Regnskab og revision 

Regnskabsåret er 1/7 til 30/6. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges af den 

regnskabsansvarlige til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab 

samt budget skal publiceres på hjemmesiden, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 

 

Foreningens midler opbevares på en bankkonto administreret af kassereren. 

Revisionen består af 1 af den ordinære generalforsamlings valgte medlemmer, der vælges for et år 

af gangen. Skulle revisoren få et varigt frafald, kan bestyrelsen i dennes sted vælge en anden, der 

dog kun fungerer til den næste generalforsamling. 

 

§ 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i august måned. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved publicering på hjemmeside samt 

nyhedsmail. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.  

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen.   

 

§ 7. Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent jf. budget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

7. Valg af revisor og suppleant. 

8. Eventuelt. 

 

 

§ 8. Stemmeret og afstemning 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i 

kontingentrestance har ikke stemmeret. 

Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 18 år, eller én værge til et medlem under 18 år. Medlemmer 

skal være fyldt 18 år for at være valgbar til bestyrelsen. 
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Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen i de tilfælde hvor der til 

afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.  

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.  

 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt 

generalforsamling, jf. § 12. 

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal 

afstemningen ske skriftligt. 

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen 

med angivelse af dagsorden.  

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet 

og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.  

 

§ 10. Tegningsret for foreningen 

Foreningen tegnes af bestyrelsen. 

 

§ 11. Bestyrelsen 

Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 7 medlemmer hvoraf mindst 2 

medlemmer er med i trænerstaben.  

Bestyrelsen kan antage og afskedige lønnet hjælp. For de forpligtelser, som bestyrelsen indgår på 

klubbens vegne, hæfter alene klubbens formue. 

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 2 

bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, 4 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år. 

Næstformand og kasser konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  

 

Der vælges hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem 

forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.  

 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt 

og indkaldes med mindst 7 dages varsel.  
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Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men 

vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.  

 

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som 

derefter sidder valgperioden for afgående bestyrelsesmedlem ud. 

 
§ 12. Foreningens ophør 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt 

indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.  

 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny 

generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes 

antal.  

 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig forening eller 

organisation valgt af den sidste bestyrelse. 

 

The Sport Society er blevet stiftet den 17. januar 2005 kl. 19.00. 

 

Således vedtaget på den generalforsamling den 30.08.2014  

 

 


