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Love og vedtægter for Purhus Svømmeklub 
 
1. Navn. 
 
Foreningens navn er Spentrup Svømmeklub. Hjemsted er Randers Kommune. 
”Purhus Svømmeklub” opretholdes som kendetegn i en overgangsperiode. 
 
2. Formål. 
 
Foreningens formål er gennem leg og undervisning at søge udbredt interesse for og kendskab til 
svømning, samt at børn og unge lærer at have respekt for og tryghed i vand og give alle medlemmer 
mulighed for socialt samvær med andre mennesker i og omkring vand. 
 
3. Indmeldelse. 
 
Foreningen består af aktive medlemmer. Enhver, som ønsker det, kan optages i foreningen. 
Indmeldelse foregår via foreningens hjemmeside-shop, hvorigennem der samtidig reserveres og 
betales for en plads på et givet hold. Medlemskabet er gældende for indeværende svømmeår og 
udløber automatisk. Et svømmeår regnes fra september til maj det efterfølgende år.  
 
4. Kontingent. 
 
Kontingent bliver fastsat af bestyrelsen samtidig med planlægning af kommende sæson. Kontingent 
betales forud samtidigt med indmeldelsen. 
 
5. Udmeldelse, slettelse og eksklusion. 
 
Enhver udmeldelse skal ske skriftligt direkte til bestyrelsen. 
 Udmeldelse medfører ikke umiddelbart en refusion af det indbetalte kontingent. Bestyrelsen kan 
forud for svømmesæson start opstille regler for refusion af det indbetalte kontingent beløb. 
Bestyrelsen kan midlertidig ekskludere et medlem, der overtræder foreningens love og de 
bestemmelser, som bestyrelsen træffer, samt i øvrigt, når særlige forhold giver anledning dertil, 
navnlig såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningen eller dens formål. 
En eksklusion af et medlem skal stadfæstes af generalforsamlingen. Endvidere skal et medlem som 
ønskes ekskluderet have mulighed for at tale sin sag på generalforsamlingen. Vedkommende har 
adgang uden stemmeret til den pågældende generalforsamling. 
Et medlem, der er udelukket ved en generalforsamlings-beslutning, kan kun optages på ny ved en ny 
generalforsamlingsbeslutning. 
Et bestyrelsesmedlem kan kun ligeledes ekskluderes af en generalforsamling/ekstraordinær 
generalforsamling. 
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6. Undervisning. 
 
Bestyrelsen antager de for undervisningen nødvendige lærerkræfter og bestemmer hvor og i hvilket 
omfang undervisningen skal finde sted, og det er medlemmernes pligt at rette sig efter disse 
bestemmelser. 
7. Generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som nærværende love foreskriver, den højeste 
myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen med 14 
dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved opslag i svømmehallen. 
Om forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende 
beslutning. 
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, har været medlem i mindst 1 måned. 
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 
En lovlig indkaldt generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. 
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold til nærværende love 
skal behandles. 
Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemningen skal foregå, dog skal skriftlig 
afstemning finde sted når mindst 3 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. 
Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, dog ikke over en time, hvis han/hun måtte 
anse det for ønskeligt. 
Alle afgørelser sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er sagen forkastet. Dog kræves 
ved lovændringer 2/3 af de afgivne stemmer. 
Stemmeret har endvidere forældre eller værger for medlemmer under 16 år. Stemmeret kan kun 
udøves ved personligt fremmøde. 
 
8. Ordinær generalforsamling. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelses formand og kasserer. 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Valg af 1 revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

 
9. Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 4 uger 
efter, at mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt. Begæring 
om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling ledsages af en angivelse af forhandlingsemnerne, 
hvilke skal opføres på dagsordenen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. 
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10. Foreningens ledelse 
 
Bestyrelsen tegner foreningen i alle forhold og forpligter denne under ansvar for 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal 
afholde regelmæssige møder med protokolføring. 
Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur, således at formanden og 2 af de øvrige er på valg i lige år 
mens kassereren og 3 af de øvrige er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Det første år udskiftes 
medlemmer efter simpel lodtrækning. 
 
Bestyrelsens numeriske størrelse er 5-7 og tegner sig sådan: 

1. Formand. 
2. Næstformand. 
3. Kasserer. 
4. Sekretær. 
5. 1-3 bestyrelsesmedlemmer. 

Valgbar til bestyrelsen er de medlemmer, der er stemmeberettigede på den pågældende 
generalforsamling og er fyldt 18 år. Enhver over 18 år der har interesse i svømmeklubbens virke kan 
ligeledes vælges til bestyrelsen. 
Aktive instruktører, trænere og andre af bestyrelsens antagne lærerkræfter kan vælges til 
bestyrelsen, dog således at der på intet tidspunkt må være mere end 2 af sådanne personer i 
bestyrelsen samtidig. 
De afgående bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen. 
Bestyrelsen har ret til at supplere sig med et medlem uden for bestyrelsen som kommitteret medlem 
af bestyrelsen, hvis den finder det nødvendigt. 
 
11. Bestyrelsens organisation. 
 
Bestyrelsen, der snarest muligt efter generalforsamlingen træder sammen, bestemmer selv sin 
forretningsgang og øvrige konstitution. 
Bestyrelsen kan supplere sig med 2 repræsentanter (dvs. observatører), den ene blandt og af 
instruktørerne. 
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. 
Afgørelser træffes med simpel majoritet, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende, dog kan der kun træffes afgørelser, der er bindende for foreningen, når mindst 4 
bestyrelsesmedlemmer er til stede, deriblandt formanden/næstformanden, og mindst 3 stemmer 
herfor. Bestyrelsen kan bemyndige et eller flere af dens medlemmer til med fuld retsvirkning og 
under ansvar for samtlige dens medlemmer at handle på dens vegne. 
 
Bestyrelsen foranlediger at følgende bøger føres: 

1. Et medlemsregister føres og gemmes i 5 år. 
2. En kassebog hvis ikke kontoen bogføres gennem banken. 
3. En protokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.  
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12. Revisorer. 
 
Revisorer reviderer foreningens regnskab og giver påtegning herom. Regnskabet, der følger 
kalenderåret, skal foreligge færdigt til revision medio januar. 
Revisorerne kan ikke vælges blandt bestyrelsens nærmeste familiemedlemmer. 
 
13. Foreningens opløsning. 
 
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er 

indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på mindst 3/4 af alle 

stemmeberettigede medlemmer. 

 

Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med 

simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. 

 

Ved ophør skal foreningens eventuelle aktiver indsættes i lokalt pengeinstitut til opbevaring under en 

administrator, der er valgt på Generalforsamlingen, indtil der er opstået en ny forening, der dækker 

samme formål i Spentrup. 

 

I tilfælde af nedlæggelse af svømmehallen på Blicherskolen, kan generalforsamlingen vedtage at 

tilsidesætte henlæggelsen/opbevaringen og overføre eventuelle midler til anden relateret fritidsaktivitet 

i Spentrup, dækkende et almennyttigt formål inden for folkeoplysningslovens område. Hvorefter 

foreningen og dens midler vil være opløst. 

 
 
Således ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. februar 2014. 


