
 

 
 
 

Vedtægter for  

VALLENSBÆK SVØMMEKLUB 

 
(VI39 Svømmeklub) 

§1 Navn og hjemsted 

VI 39 Svømmeklub følger de vedtægter der er gældende for VI 39 Svømmeklub, med tillæg af vedtægtsændringer der er 
godkendt efterfølgende, på en generalforsamling.VI 39 Svømmeklub har hjemsted i Vallensbæk kommune og kan have 
postadresse der hvor kasserer eller formanden bor, men klubbens primære adresse skal være i Vallensbæk Kommune. 
 

§2 Formål 

VI 39 Svømmeklubs formål er at skabe optimale sportslige muligheder for borgerne i Vallensbæk kommune og for dem 
som er medlem af Vallensbæk Svømmeklub. Samt sikre at klubben har et godt samarbejde med de øvrige foreninger og 
et godt samarbejde med Vallensbæk Kommune og de organisationer de samarbejder med. 

 
Herudover skal VI 39 Svømmeklub skabe gode sociale rammer og et attraktivt fagligt miljø for dem som er medlem VI 39 
Svømmeklub, samt understøtte, ledere, forældre og trænere, igennem en aktiv indsats via bestyrelsen og de udvalg 
nedsat af denne. VI 39 Svømmeklub skal endvidere varetage de overfor for, Danmarks Idræts Forbund, DGI og andre 
nationale og internationale organisationer som vore medlemmer ønsker, dog kun inden for de rammer det er VI 39 
Svømmeklub muligt. 
 

§3 Medlemmer 

Som medlemmer i VI 39 Svømmeklub kan optages aktive og passive medlemmer. 
 

§4 Optagelse 

VI 39 Svømmeklub sker ved tilmelding på klubbens hjemmeside, eller skriftlig, efter de gældende regler for tilmelding 
 

§5 Udmeldelse 
 
Udmeldelse af VI 39 Svømmeklub skal ske skriftligt til VI 39 Svømmeklub kasserer. 
I tilfælde af restance med kontingent eller andre økonomiske forpligtelser efter VI 39 Svømmeklubs regler.  
Vil dette blive modregnet i eventuel tilbage betaling. Betingelser for tilbagebetaling fastsættes af klubben bestyrelse. 
 

§6 Eksklusion 
 
Et medlem kan ekskluderes af VI 39 Svømmeklub i tilfælde af overtrædelse af klubbens vedtægter eller Dansk 
Idrætsforbund og DGI-vedtægter eller efter påbud givet af VI 39 Svømmeklubs bestyrelse eller af DGI og DIF 
kompetente organer med hjemmel i disses love eller vedtægter. Eksklusion skal godkendes med 2/3 flertal i bestyrelsen. 
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§7. Bestyrelsens virksomhed 
 
1. Bestyrelserne fastsætter selv deres forretningsorden under iagttagelse af det i denne paragraf anførte. 
2. Der føres protokol over de afholdte bestyrelsesmøder. 
3. Formanden bestemmer, hvornår bestyrelsesmøder skal afholdes. Møde skal dog afholdes, når mindst 2 af  
    bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, og da senest 8 dage efter kravet er modtaget. 
4. For at en bestyrelse kan være beslutningsdygtig kræves, at formanden og et flertal af implicerede medlemmer er til 
    stede. 
5. En afdelingsbestyrelse kan, hvis dens formand er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, lade sig  
    repræsentere ved et af dens øvrige medlemmer. 
6. Afdelingsbestyrelserne varetager afdelingernes interesser over for de foreninger og afdelinger af idrætsorganisationer, 
    hvortil afdelingerne er tilsluttet. 
 

 

§8 Hæftelse 
 
For VI 39 Svømmeklub hæfter alene for den kapital klub råder over. 

 
 

§9 Medlemmernes forpligtelser og 
kontingent 

 
Hvert medlem betaler kontingent til VI 39 Svømmeklub som klubben bestyrelse har besluttet. 

 
 

§10 Generalforsamlingens - kompetence 
og sammensætning 
 
 
VI 39 Svømmeklubs generalforsamling er den øverste myndighed i alle VI 39 Svømmeklubs anliggender. 
 

 
§11 Ordinært generalforsamling 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden mellem 01april og 30. Maj på et af bestyrelsen fastsat sted i 
hjemstedskommunen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via VI 
39 Svømmeklubs hjemmeside eller på anden vis via Aviser eller enden opslag. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Generalforsamling, skal meddeles skriftligt til VI 39 Svømmeklubs 
formand senest 8 dage før generalforsamling. 
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§12 Dagsorden 
 
Dagsorden for det ordinære Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Beretning om VI 39 Svømmeklubs organisatoriske virksomhed ved formanden for VI 39 Svømmeklub. 
4. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse. Godkendelse af budget 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse 
Valg af formand (ulige år) 
Valg af Næstformand og kasserer (lige år). 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 5 delegerede til VI39 hovedforening 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 
 

 
§13 Ekstraordinært Generalforsamling 
 
Ekstraordinært Generalforsamling indkaldes af Bestyrelsen, når et flertal træffer beslutning herom 2/3. 
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget 
begæringen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til klubbens medlemmer efter samme regler som på den ordinære 
generalforsamling. Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed 
af de afgivne stemmer. 

 
 

§14 Forhandlinger 
 
På et Generalforsamlingen leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, 
stemmeafgivning m.v. Efter de gældende vedtægter for Vallensbæk Svømmeklub  

 
 

§15 Afstemninger 
 
Alle aktive medlemmer kan stemme på generalforsamlingen, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, ved simpelt flertal, dette gælder dog ikke opløsning af klubben her kræver 
der 2 på hinanden generalforsamlinger og med 2/3 flertal. Alle Aktive medlemmer, har stemmeret. Der kan ikke stemmes 
med fuldmagt. 

 
Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne 
stemmer. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst 6 
repræsentanter forlanger skriftlig afstemning. Afstemninger i forbindelse med personvalg – bortset fra valg af dirigent – 
sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges. 
 

§16 Vedtægtsændringer 
 
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling og må ikke stride mod de gældende regler i VI 39 
Svømmeklubs vedtægter, som danner grundlagt for klubbens godkendelse som Folke Oplysende Forening. 
 

 

http://www.vi39swim.dk/index.htm


 

 
 
 

§16 Bestyrelsens valg og funktioner 
 
For at opnå valg som formand, næstformand, sekretær eller kasserer kræves, at vedkommende kandidat opnår simpelt 
flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges efter indstilling fra 
medlemmerne. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af VI 39 Svømmeklub.  
 

§17 DIF / DGI samt offentlige 
myndigheder herunder foreningsloven i 
Danmark. 
 
VI 39 Svømmeklub og dens medlemmer fungerer efter de regler og retningslinjer for, samt efter lever foreningsloven i 
Danmark samt de vedtægter det enkelte medlem er pålagt som medlem af DIF og DGI. Desuden skal det enkelte 
medlem efter leve de krav som Vallensbæk kommune kræver for at blive godkendt som forening i Vallensbæk.  

 
 

§18 Tegningsregel 
 
VI 39 Svømmeklub tegnes af formanden og kassereren eller næstformand og Kasserer i forening. 
 

§19 Regnskabsår 
 
VI 39 Svømmeklubs regnskabsår er 1. januar til 31 december. Skal følge kalenderåret. 
 

§20 Revision 
 
Årsregnskabet (årsrapporten) skal revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt 
revisor. Den pågældende må ikke være kasserer i en af medlemsklubberne. 
 

§21 Opløsning 
 
VI 39 svømmeklub kan kun opløses når 2/3 af medlemmer beslutter dette to på hinanden efterfølgende 
generalforsamling. Ved en opløsning af klubben tilfalder klubben midler Vallensbæk Kommune. 
 

§22 Æresmedlemmer af VI 39 
Svømmeklub 
 
Æresmedlemmer af VI39 Svømmeklub indstilles af bestyrelsen og skal herefter godkendes på den efter følgende 
generalforsamling. 
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Tillæg til vedtægterne på efterfølgende sider. 
 
 
 
Vallensbæk Svømmeklubs tillæg til vedtægter vedtaget den 26.05.2021 

 

Vallensbæk Svømmeklub bestyrelse kan oprette underafdelinger af Vallensbæksvømmeklub, 

samt udpege den første bestyrelse. For en 2-årig periode 

Disse underafdelinger skal som udgangspunkt have en vandbaseret sport eller fritidsaktivitet, 

som sit grundlag for sine aktiviteter.    

De enkelte medlemmer af underafdelingen er medlem af denne og har kun stemmeret i den 

enkelte underafdeling årsmøde, men ikke stemmeret i Vallensbæk Svømmeklubs 

generalforsamling. 

De sportslige afdelinger afholder deres egne møder og står selv for ledelsen af deres afdeling. 

Afdelingen kan efter aftale med Vallensbæk svømmeklubs Bestyrelse udvælge en 

repræsentant til Vallensbæk Svømmeklubs bestyrelse. Denne vil ikke have stemmeret i 

Bestyrelsen 

Alle afdelingens aktiviteter og budget herunder forbrug af midler skal hvert år godkendes af 

Vallensbæk Svømmeklubs bestyrelse. 

Vallensbæk Svømmeklubs bestyrelse har veto ret, over for alle beslutninger i en underafdeling 

af Vallensbæk Svømmeklub. 

  
Vallensbæk Svømmeklub (VI39 Svømmeklub) 
Carl Eltorp 

Formand  

 

 
 
Tilføjelse til vedtægterne efter de tidligere VI 39 Hovedforenings vedtægter. 

Der er overfært til Vallensbæk Svømmeklubs vedtægter i 2014  
  
(Til Info om deltagelse, skal det nævnes at alle medlemmer over 16 år samt forældre/værger til 
børn under 16 år har stemmeret. Hver deltager kan kun have 1 stemme og der kan ikke stemmes 
med fuldmagt.)   

 
(dette betyder at et medlem ikke kan oppebære 2 stemmer, have en stemme selv og en for sit barn den 
enkelte kan kun have en stemme)  
 

 
Vallensbæk Svømmeklub (VI39 Svømmeklub) 
Carl Eltorp 
Formand  
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