§1

6)

Klubbens navn er SVEDEKASSEN

§ 2 Klubbens formål er at styrke det social bånd og samvær på tværs af
afdelinger/forvaltninger samt give det enkelte medlem mulighed for
at opnå bedre psykisk og fysisk velvære.
§3

Enhver ansat ved Sønderborg Kommune samt ansatte i fælleskommunale samarbejder, der geografisk er placeret i Sønderborg
Kommune kan optages som medlem.
 Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem.

§4

Medlemskab er bindende for den tilmeldte periode.
 Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
 Foreningens instruktører samt bestyrelsesmedlemmer er
kontingentfri. Instruktørerne kan deltage i foreningens
generalforsamling/-er med samme rettigheder som foreningens
øvrige medlemmer.

§5

Udmelding skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af
en måned. Medlemmerne gøres opmærksom på dette forhold via
tilmeldingsblanketten.

§6

Generalforsamlingen, der afholdes i oktober/november måned er
øverste myndighed i alle anliggender.
 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
 Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før.
 Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflerhed.
 Lovændringer dog med 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

§7

Bestyrelsen eller mindst 1/2 af medlemmerne kan forlange
ekstraordinær generalforsamling afholdt.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Eventuelt

§9

Ved stemmelighed i forbindelse med valg til bestyrelsen foretages
lodtrækning på generalforsamlingen.

§10

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og
1 menigt medlem.
 Valgene gælder for 2 år af gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg de ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på
valg de lige år.
 Suppleanten vælges for et år af gangen.
 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§11

Ved suppleantens indtræden i bestyrelsen konstituerer denne sig
påny.

§12

Kassereren fører regnskab med klubbens økonomi.
Sekretæren fører mødeprotokol over bestyrelsesmøder og
generalforsamling.

§13

Regnskabet revideres af 1 revisor, der vælges af generalforsamlingen for 2 år.
Regnskabsåret går fra den 01.10. – 30.09.

§14

Forslag til klubbens opløsning skal behandles på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages
mellemrum.
 Opløsning kan kun ske når begge generalforsamlinger vedtager
dette med 3/4 flertal.
 Ved klubbens opløsning tilfalder eventuelt overskud medlemmerne.

$15

Bestyrelsen kan på foreningens vegne optage lån ved anskaffelse af
motionsudstyr.
I forhold til trediemand hæfter foreningen alene med sin formue

§16

Alt hvad disse love ikke foreskriver afgør bestyrelsen.

Godkendt på stiftende generalforsamling den 30.10.1991
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19.02.1992
Kontingentforhøjelse fra kr. 90,00 til kr. 100,00 pr. måned.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28.10.1992
6 måneders medlemskab indføres. Kontingentet fastsættes til kr. 800,00 for 6 mdr. med betaling over
2 måneder.
Det vedtages, at instruktørerne er kontingentfri.
Tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling ændres fra november til oktober måned.
Regnskabsåret ændres.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28.08.1993
Kontingentet vedr. 6 måneders medlemskab ændres til opkrævning via løntræk med kr. 300,00 den
første måned og kr. 100,00 derefter.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 26.10.1993
Instruktørerne kan deltage i ordinær og ekstraordinær generalforsamling med samme rettigheder
som øvrige medlemmer.
Tilføjelse vedrørende suppleantens/-ernes indtræden i bestyrelsen.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.10.1995
§4: Fremover fastsætter bestyrelsen og ikke generalforsamlingen foreningens kontingent. Punkterne
vedr. tilmeldingsperioder samt opkrævninger udgår.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 05.11.1997
§6: Tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse ændres fra oktober til oktober/november
§9: Ændring fra 2 til 1 suppleant, der vælges for 1 år af gangen
§12 : Ændring fra 2 til 1 revisor, der vælges for 2 år af gangen
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.06.1999
§4: Fremover fastsætter generalforsamlingen foreningens kontingent.
§14: Ny paragraf vedrørende optagelse af lån samt hæftelse herfor.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 02.05.2002
§9 Ny paragraf: Ved stemmelighed i forbindelse med valg til bestyrelsen foretages lodtrækning.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 5.11.2010
§10:ændring fra: klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer + 1 suppleant.
til: Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer + 1 suppleant
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 8.11.2018
§3 ændring fra: Enhver ansat ved Sønderborg Kommune samt ansatte
i fælleskommunale samarbejder, der geografisk er placeret i Sønderborg Kommune
kan optages som medlem.

 Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem.
Til: Enhver ansat ved Sønderborg Kommune kan optages som medlem.

