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§ 1. Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Struer Svømmeklub (forkortes SSK). Dens hjem-
sted er Struer Kommune. 

 

§ 2. Foreningens formål 
Foreningens formål er at dyrke og fremme interessen for svømning. Der 

skal så vidt muligt tages højde for, at alle opgaver bliver løst inden for 

området. 
 

§ 3. Medlemskab af organisationer 

Foreningen er medlem af Struer Idræts Forbund (SIF), Danske Gymna-
stik- og Idrætsforeninger (DGI), Svømme Region Vest (SRV) samt Dansk 

Svømme og Livrednings Forbund (DSLF) og er undergivet disses love og 

bestemmelser. 
 

§ 4. Optagelse af medlemmer 

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Alle medlem-
mer skal opfylde DSLF's amatørbestemmelser. Indmeldelse sker til den 

af bestyrelsen udpegede person. Æresmedlemmer kan udnævnes af be-

styrelsen, dog skal indstillingen ske ved enstemmighed. 



§ 5. Kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen efter det af generalfor-

samlingen godkendte budget. Klubbens kontingent fastsættes for et år af 
gangen, og opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer og helårligt 

forud for passive medlemmer. Periodebegrænsede hold betaler forud ved 

holdstart. 
 

§ 6. Udmeldelse - eksklusion 

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben ved en halvårsafslutning. En-
hver restance skal skriftligt (via e-mail) meddeles medlemmet, og beta-

ling skal ske inden 8 dage efter e-mailens afsendelse. Er kontingentet 

ikke betalt til tiden, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, og med-
lemskab kan igen først ske, når gælden er betalt. 

 Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter ved sin opfør-

sel, eller ved sit medlemskab skader klubbens omdømme, kan af besty-
relsen udelukkes, men medlemmet kan kræve at være til stede ved det 

besluttende bestyrelsesmøde. 

 
§ 7. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter 

foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen 

af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annonce i 

lokalavisen samt opslag på opslagstavlen i Struer Svømmehal. Lovlig 
indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.  

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år og forældre til ak-

tive medlemmer under 15 år. Passive medlemmer har stemmeret efter 1 

års medlemskab. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 

§ 8. Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning (referater fra årets bestyrelsesmøder frem-
lægges til eftersyn) 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt fremlæggelse og god-

kendelse af budget 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år 

6. Eventuelt valg af underudvalg 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 

8. Eventuelt 



§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Ge-

neralforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf. 
dog § 14 stk. 2 og § 17 stk. 2. Afstemningen kan ske ved håndsopræk-

ning, men skal efter begæring foregå skriftligt. Generalforsamlingens be-

slutninger føres til protokol i generalforsamlingsreferatet. 
 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anled-
ning hertil, eller når 5 medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom, 

ledsaget af motiveret dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes se-

nest 1 måned efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalfor-
samling indkaldes efter bestemmelserne i § 7 stk. 2. 

 

§ 11. Bestyrelsen - valg 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i 

alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter 

foreningen i henhold til lovene.  
 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, herudover deltager klubbens 

cheftræner i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen afholder minimum 2 mø-

der om året med Struer Svømmeklubs Støtteforening. Bestyrelsen kan 
endvidere hente bistand hos personer uden for sin egen midte til vareta-

gelse af bestemte opgaver. 

 Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen således at formand, sekretær 
og 2 menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og kasserer, 

næstformand og 1 menigt bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Valg-

bar til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret, dog skal for-
mand, kasserer og revisorer være fyldt 20 år. Genvalg kan finde sted. 

 Underudvalg med 1 bestyrelsesmedlem som formand kan nedsættes 

på generalforsamlingen. 
 

§ 12. Konstituering - tegningsret 

Bestyrelsen specificerer opgaverne og fordeler dem imellem sig. Besty-
relsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der tages referat af alle be-

styrelsesmøder. Foreningen tegnes ved formanden. Ved økonomiske di-

spositioner af formanden eller kassereren, dog ved større dispositioner af 
begge.  

 Ved svømmehallens generalforsamling repræsenteres SSK ved for-

manden, de øvrige bestyrelsesmedlemmer sikres stemmeret ved, at SSK 
forsyner dem med personlige indskudsbeviser. 

 

§ 13. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og statur pr. 

31. december skal inden fremlæggelsen på den ordinære generalforsam-

ling være revideret og forsynet med revisorernes påtegning. 
 



§ 14. Vedtægtsændringer 

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling. Til god-

kendelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer for ændringen. 

 

§ 15. Medlemsansvar 
Et hvert medlem bærer selv ansvar for eventuelle ulykker, som måtte 

indtræde under træning eller ved konkurrencer/stævner, hvori de delta-

ger for SSK, dog undtages de ulykker, der dækkes af forsikring gennem 
klubbens organisationer. 

 

§ 16. Økonomisk hæftelse 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til en-

hver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 

bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
 

§ 17. Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette 
øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.  

 Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af for-

eningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets 
vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Dersom forsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny general-

forsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmefler-
hed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til ste-

de.  

 En eventuel formue skal anvendes til formål, der fremmer svømme-
sporten i Jylland. 
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