
  
  

Generalforsamling i Helsinge Svømmeklub  

d. 24. februar 2015 kl. 19.30  

i klublokalet i Gribskov Svømmehal  

  

Du indbydes til at være med til årets generalforsamling. Bestyrelsen ønsker at være i dialog 

med alle vores svømmere, forældre og andre med interesse i at have en svømmeklub. Giv 

os gerne dine idéer og tanker. Hvordan går det med svømme-undervisningen – kom med ris 

og ros. 

  

Bestyrelsen består i øjeblikket af 1 repræsentant fra svømmeskolen og 6 repræsentanter fra 

konkurrenceafdelingen. For at være mere bredt repræsenteret vil vi gerne opfordre flere 

medlemmer fra svømmeskolen og voksenholdene til at stille op. Vi håber med denne 

indbydelse, at du vil komme, da vi har et stort ønske om at se så mange som muligt.  

  

Svømmeklubben vil byde på en lille forfriskning.  

  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af 

budget for det kommende år  

4. Behandling af indkomne forslag  

- Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer til §7 Ordinær generalforsamling. Se 

vedlagte forslag.  

5. Valg af formand 

6. Valg af kasserer 

7. Valg af øvrig bestyrelse. På valg er: Søren Junker og Annie Forsberg 

8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen  

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter.  Formanden er født 

medlem af repræsentantskabet  

11. Eventuelt  

 

 



 
 
Forslag til vedtægtsændring §7 

 

Nuværende formulering: 

 

§7 Ordinær generalforsamling. 

 
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender.  
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 
ugers varsel ved meddelelse i den lokale presse og opslag i svømmehallen.  
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage forud for generalforsamlingen på klubbens opslagstavle i 
svømmehallen.  
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
Forslagene skal optages i dagsordenen. 
Stemmeret og taleret har alle medlemmer over 15 år, der har været medlem af klubben de sidste 2 
måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance.  
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 

Ændres til: 

 

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender.  
 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 

ugers varsel ved opslag på hjemmesiden, i svømmehallen og udsendelse af e-mail til de mail-

adresser, som medlemmerne har registreret sig under i klubbens IT-system. 

 
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage forud for generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. 
 
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Forslagene skal optages i dagsordenen. 
 
Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, som på dagen for generalforsamlingen er fyldt 15 
år, og har været medlem af klubben de sidste 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i 
restance. 
 
Stemmeret og valgbarhed har én forælder til et medlem, som på dagen for generalforsamlingen 
ikke er fyldt 15 år, og som har været medlem af klubben de sidste 2 måneder før 
generalforsamlingen, og som ikke er i restance.  
 
En person kan kun repræsentere én stemme.  
 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 
 


