
BADEKLUBBEN TREKANTEN 
 

VEDTÆGTER   
 

§ 1 
Foreningens navn er ”Badeklubben Trekanten”, og er hjemmehørende i Halsnæs 
Kommune. 

Foreningens adresse er formandens adresse. 

 

§ 2 

Foreningens formål er at give mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig som 

svømning og vinterbadning. 

 
§ 3 

Ved indmeldelse modtages foreningens vedtægter. 

Undladelse af kontingentbetaling betragtes som udmeldelse. 

Kontingentbetaling sker til kassereren fra 1.maj, dog senest inden 

generalforsamlingen for at opnå stemmeret. Betalingen dækker 1 år. 

 
§4 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og godkendes af 

generalforsamlingen ved godkendelse af det årlige budget. 

 

§ 5 

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 personer valgt blandt foreningens 
medlemmer på en årlig generalforsamling. I ulige årstal vælges 2 medlemmer og i lige 

årstal minimum 3 medlemmer. Hvert år vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen 

samt revisor til gennemgang af foreningens regnskab. 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisor kan genvælges.  

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter afholdt 

generalforsamling. Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i 

tilfælde af stemmelighed.  
 

Bestyrelsen fastlægger selv sin mødeplan. Bestyrelsen kan give medlemmerne adgang 

til at overvære møderne. 

§ 6 

Der afholdes en årlig generalforsamling inden d.15. november, hvortil der indkaldes 

med minimum 14 dages varsel pr. e-mail, opslag i badehuset samt på Badeklubben 
Trekantens hjemmeside. Medlemmer uden mailadresse modtager indkaldelsen pr. 

brev.   

Revideret regnskab fremlægges ved generalforsamlingen. 

 

§7 

Foreningens regnskab løber fra 1.maj til 30.april. 

 
 

 

 



§ 8 

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning samt fastsættelse af kontingent 

4. Indkomne forslag fra medlemmer 

5. Godkendelse af aktivitetsplan med evt. ændringer og budget 

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 

7. Eventuelt 

8.  

§9 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen 

mindst 7 dage forud for afholdelsen. 

 

            § 10 

Foreningen tegnes i gældsforhold af den samlede bestyrelse. Den daglige 

administration, herunder brug af netbank, varetages af den af bestyrelsen valgte 
kasserer. 

 

  § 11 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. 

Stemmeberettigede medlemmer er alle aktive medlemmer, der rettidigt har betalt 
kontingent. 

Til beslutninger kræves simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. 

Til beslutninger om vedtægtsændringer kræves dog tilslutning fra minimum 2/3 af alle 

stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette antal ikke er til stede, indkaldes med 14 

dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, der kan beslutte 

vedtægtsændringer ved en simpel majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer. 

 

§ 12 

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, på 2 på hinanden, med 14 dages 

mellemrum, følgende generalforsamlinger. 
Ved foreningens ophør skal eventuel formue tilfalde velgørende/sundheds- fremmende 

formål i Halsnæs kommune.    de 

 

§ 13 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller1/3 af alle 

stemmeberettigede medlemmer kan skriftligt anmode bestyrelsen om indkaldelse, 

hvorefter denne er forpligtet til at foranledige en sådan. 
 

Vedtægtsændring af pkt. 7 ved ekstraordinær generalforsamling den 1.12.12 ved 

badehuset (ordinær generalforsamling den 1.11.12.) 
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