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Horsens Svømmeklub 
Vedtægtsændringsforslag #1 
 

Nedenstående forslag til ændring af klubbens vedtægter vil blive behandlet på generalforsamlingen. 

Informationer 

Emne Bestyrelsesønske om ændring præcision af paragraf 15, valgprocessen på 

generalforsamlingen samt generel formulering omkring bestyrelsen. 

Indsendt dato 08.01.2018 

Indsendt af Bestyrelsen 

Fremlægges af Bestyrelsen 

Behandlingsdato 27.02.2018 på klubbens årlige generalforsamling 2018 

Motivation bag ændring På generalforsamlingen i 2017 ønskede flere personer at stille op til bestyrelsen 

end der var bestyrelsesposter til. Vi har ikke en formel afstemnings/valgprocedure, 

så det ønskes hermed indskrevet i vedtægterne, således fremtidige bestyrelser og 

dirigenter arbejder efter en kendt afstemnings og konstitutionsproces. Klubben 

benytter desuden ekstern revisor, hvorfor der ikke skal vælges interne revisorer. 

Nuværende paragrafformulering 

§ 15. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og afgår skiftevis. I tilfælde, hvor hele 

bestyrelsen vælges samlet, og afgår efter det første år de tre bestyrelsesmedlemmer og efter andet år, de 

øvrige fire. 

15.1. Bestyrelsen bestemmer selv rækkefølgen. 

15.2. Bestyrelsen vælger, på det konstituerede bestyrelsesmøde, af sin midte, formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

15.3. Genvalg kan finde sted. 

15.4. Der vælges hvert år 2 stedfortrædere til bestyrelsen. De indgår i henhold til det opnåede 

stemmetal som 1. og 2. Stedfortræder. 

15.5. Der vælges 2 revisorer til revision af klubbens regnskab, én ad gangen for en periode af 2 år. 

Endvidere vælges hvert år en revisor-stedfortræder.  

15.6. Bestyrelsen har ret til, uden for sin egen kreds, at antage en lønnet forretningsfører. 

Forslag til ny paragrafformulering 

§ 15. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ved den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, genvalg 

kan finde sted. I tilfælde, hvor hele bestyrelsen vælges samlet, afgår efter det første år tre af 

bestyrelsesmedlemmer og efter andet år, de øvrige fire. Bestyrelsen vælger selv rækkefølgen.  
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15.1. Ved den ordinære generalforsamling vælges også 3 stedfortrædere til bestyrelsen, disse vælges for 

en periode på 1 år. Stedfortræderne deltager, som udgangspunkt, ikke i bestyrelsesarbejdet, med 

mindre bestyrelsen indkalder. 

15.2. Valget sker ved afstemning, som skal ske skriftligt, såfremt mindst 2 medlemmer på 

generalforsamlingen kræver dette. Kandidater, som opnår flest stemmer vælges til bestyrelsen, alt 

afhængigt af hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er påkrævet. De efterfølgende to vælges som 

stedfortrædere til bestyrelsen. De indgår i henhold til det opnåede stemmetal som 1. og 2. 

stedfortræder. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens udløb suppleres bestyrelsen med 

stedfortræderne, som er valgt for et år ad gangen. 

15.3. Bestyrelsen vælger, på det konstituerende bestyrelsesmøde, af sin midte, formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

15.4. Bestyrelsen er selvsupplerende. Dog træder næstformanden altid ind for formanden, indtil en ny 

formand kan vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde efter den førstkommende ordinære 

generalforsamling. 

15.5. Klubben har, som en del af klubdriften, valgt at gøre brug af statsaut. revisionsfirma. 

15.6. Bestyrelsen har ret til, uden for sin egen kreds, at ansætte en lønnet forretningsfører. 


