Love og vedtægter for Nord-Als Svømmeklub.
Navn, hjemsted og organisering
§ 1, stk. 1: Foreningens navn er Nord-Als Svømmeklub.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Nordals.
Stk. 3: Foreningen tilsluttes DGI-Sønderjylland, Dansk Svømmeunion og Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Formål
§ 2, stk. 1: Foreningens formål er at undervise medlemmerne i svømningens mange aktivitets-muligheder
med udgangspunkt i de enkelte hold, udbrede kendskab til og interesse for svømning samt skaffe forhold til,
at medlemmerne både kan dyrke konkurrence- og motionssvømning.
Medlemmer
§ 3, stk. 1: Alle kan blive medlem af svømmeklubben. Bestyrelsen fastsætter aldersgrænsen for
undervisningen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan afgøre om optagelse kan finde sted. Bestyrelsen afgør ligeledes, om et medlem skal
udelukkes.
Stk. 3: Medlemmet skal have mulighed for at forelægge sin sag for den samlede bestyrelse.
Stk. 4: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter kontingentet samt bestemmer opkrævningsformen.
Stk. 6: Medlemskabet ophører ved sæsonens afslutning. En sæson er perioden fra august til december eller
perioden fra januar til maj.
Stk. 7: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 8: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over
kontingentforpligtelsen.
Stk. 9: Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen
art.
Generalforsamling og bestyrelse
§ 4, stk. 1: Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbare til alle poster i bestyrelsen.
Stk. 3: Medlemmer under 16 år har dog kun stemmeret ved en af deres forældre eller en værge, disse er
samtidig valgbare til alle poster i bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4: Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetningen.
3. Kassereren aflægger det pr. 31. december afsluttede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af afgående medlemmer:
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. 2 suppleanter
c. 1 af 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt.
Stk. 5: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på Nord-Als Svømmeklubs hjemmeside,
via mail oplyst i medlemmernes profil samt på opslagstavlen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden
hensyn til de fremmødtes antal.
Stk. 6: Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de
fremmødtes stemmer for en lovændring.
Stk. 7: Forslag, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling, kan ikke behandles.
Stk. 8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Stk. 9: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 2 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år.
Stk. 10: Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 11: Revisorer vælges på for 2 år ad gangen. En revisor er på valg i lige år og en i ulige år.

Stk. 12: Afstemningen foretages skriftligt, såfremt der er flere kandidater end bestyrelsesposter.
Stk. 13: Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 14: Det er bestyrelsen, der sammen med de valgte suppleanter fastsætter prioriteringen af suppleanter,
når der ikke foreligger skriftlig afstemning.
Stk. 15: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, og kan nedsætte udvalg til løsning af særlige
opgaver.
Stk. 16: Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal af bestyrelsen, eller 1/5 af medlemmerne
over 16 år ønsker det. Dette skal fremsendes skriftlig, og med begrundelse.
Stk. 17: Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og
den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
Stk. 18: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan udstede prokura.
Stk. 19: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Stk. 20: Kassereren eller andre med adgang til klubbens konti skal aflevere en ren straffeattest.
Opløsning
§ 5, stk. 1: Foreningen kan opløses, når det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmers stemmer, og der skal de indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2.: Der skal fremgå af dagsordenen, når der er ønske om opløsning af foreningen.
Stk. 3: I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens
evt. formue med mere, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.
Stk. 4: Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m., er effektueret.
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