
Vedtægter for Beder-Malling Vinterbadeklub  
 
1. Navn og hjemsted  
Foreningens navn er Beder-Malling Vinterbadeklub.  
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune. 
  
2. Foreningens formål  
Foreningens formål er at fremme vinterbadning og 
styrke den lokale sammenhængskraft i området om-
kring Beder, Malling og Ajstrup, samt at bidrage med 
aktiviteter, der fremmer liv og fællesskab på den lokale 
kyststrækning.  
Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsar-
bejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksom-
hed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig 
foreningens formål.  
 
3. Foreningens drift  
Foreningens drift finansieres ved medlemmernes kon-
tingentbetaling.  
Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anven-
delse inden for folkeoplysningslovens område.  
 
4. Medlemmer  
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive 
medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingen-
tet er betalt. Et medlem betragtes som udmeldt, når 
den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 
måned efter, at der er rykket for det.  
 
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbej-
der imod foreningen eller på særligt grov måde har 
tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal 
dog forinden have givet det pågældende medlem ad-
gang til at udtale sig. Ved beslutning om eksklusion 
skal der foreligge en skriftlig begrundelse herfor. Det 
ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklu-
sionen bliver prøvet på førstkommende generalforsam-
ling. 
Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlems-
forpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusi-
on, kan bestyrelsen evt. idømme det pågældende med-
lem karantæne i 2 måneder. 
  
5. Kontingent  
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalfor-
samlingen.  
 
6. Foreningens ledelse  
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlin-
gen. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.  
 

7. Generalforsamlingen  
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om 
året i årets første kvartal. Bestyrelsen indkalder til ge-
neralforsamling med mindst tre ugers varsel. 
 
7.1 Generalforsamlingen skal mindst have følgende 
dagsorden:  
1) Valg af ordstyrer og referent  
2) Bestyrelsens beretning om året der er gået  
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det fore-
gående år og budget for det kommende år  
4) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne  
5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne 
eller bestyrelsen  
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til 
foreningens bestyrelse  
7) Valg af revisor og revisorsuppleant  
8) Eventuelt   
 
7.2 Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der 
vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem 
af bestyrelsen.  
 
7.3 Adgang til generalforsamlingen har de medlemmer, 
der har betalt kontingent, samt dem bestyrelsen måtte 
have inviteret. Stemmeret har kun de medlemmer, der 
har betalt kontingent og er fyldt 16 år. Hvert medlem 
har en stemme.  
 
7.4 Forslag til dagsordenen sendes til formanden se-
nest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsor-
den med bilag, bl.a. regnskab og forslag, offentliggøres 
senest 8 dage før. 
 
7.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – 
dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. 
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles 
sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter 
højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages om-
valg.  
 
7.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog 
skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle 
afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal 
der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på 
generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kamp-
valg. 
 
7.7 Referatet fra generalforsamlingen underskrives af 
dirigent og formand. 



Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i 
Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfyl-
der folkeoplysningslovens krav.  
 
8. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis besty-
relsen beslutter det, eller hvis mindst 30 % af medlem-
merne begærer det skriftligt med angivelse af de punk-
ter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt 
med mindst 3 ugers varsel. Den foreslåede dagsorden 
vedlægges.  
 
9. Bestyrelsen 
9.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af forenin-
gen mellem de årlige generalforsamlinger og definerer 
selv sine opgaver. 
 
9.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter gene-
ralforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med 
minimum en formand og en kasserer. Formand og 
kasserer har adgang til foreningens konto. 

9.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Ved 
første generalforsamling vælges ca. halvdelen af besty-
relsen for 1 år. 
 
9.4 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valg-
perioden indtræder 1. suppleanten i stedet. 
 
9.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets inter-
ne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter 
behov 
 
9.6 Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for 
anvendelse af eventuelle modtagne tilskud, for anviste 
lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for for-
eningens aktiviteter. 
 
9.7 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt. 
Der indkaldes skriftligt med 7 dages varsel og med 
angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsre-
ferat efter hvert bestyrelsesmøde.  
 
9.8 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel 
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller 
den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens med-
lemmer er til stede.  
 
10. Budget, ansøgning, regnskab og revision  
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godken-

delse på generalforsamlingen.  
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regn-
skabet skal underskrives af samtlige medlemmer af 
bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i overens-
stemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gælden-
de krav.  
 
11. Tegningsret / aftaleret 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren til-
sammen eller formanden eller kassereren sammen 
med 1 bestyrelsesmedlem. De kan altså indgå aftaler 
på foreningens vegne.  
I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af for-
manden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aar-
hus Kommune.   
 
12. Hæftelse  
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det 
tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har 
modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebeta-
lingskravet er opstået ved retsstridig handling eller 
undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsæt-
ligt eller uagtsom.  
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt 
for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.  
 
§13 Opløsning af foreningen 
12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de 
fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med 
mindst en måneds mellemrum. 
 
12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue 
til almennyttige formål i Beder-Malling-Ajstrup-området, 
som besluttes på den opløsende generalforsamling. 
 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling 19. april 2018. 
Ændret på generalforsamling 21. februar 2019. 


