Vedtægter for

VINTERBAD BRYGGEN
§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
1. Foreningens navn er “VINTERBAD BRYGGEN"
2. Foreningens hjemsted er Islands Brygge, Københavns kommune.

§ 2 - Foreningens formål
1. Foreningens formål er at fremme mulighederne for vinterbadning på Islands Brygge i København
ved at arbejde for at der stilles vinterbadefaciliteter til rådighed for Foreningens medlemmer,
således at interessen for badning, herunder vinterbadning, styrkes og vedligeholdes.

§ 3 - Medlemskab
1. Som medlem kan optages enhver person over 18 år.
2. Medlemmer skal have en aktiv e-mailadresse. Det er medlemmets eget ansvar at sørge for, at
e-mailadressen til enhver tid er aktiv.

§ 4 - Indmeldelse
1. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside med oplysning om fulde navn, e-mailadresse,
fødselsdato og telefonnummer.

§ 5 - Medlemmernes rettigheder og pligter
1. Medlemmerne har ret til at bruge Foreningens faciliteter under iagttagelse af de af bestyrelsen
vedtagne regler for brug af og ophold på anlægget.
2. Ved manglende betaling af kontingent til Foreningen ophører medlemskabet.
3. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages.
4. Medlemmerne skal betale kontingent og evt. indskud, således som nærmere besluttet på
generalforsamlingen.
Nye medlemmer betaler fuldt kontingent, samt indmeldelsesgebyr uanset tidspunkt for indmeldelse
i sæsonen (1. oktober til 15.april). Eksisterende medlemmer vil blive opkrævet kontingent i
september. Er der ikke betalt årskontingent inden 15. oktober er medlemmet udmeldt. Hvis
medlemmet efterfølgende ønsker at blive genoptaget, og at der er plads i foreningen, betales der
indmeldelsesgebyr igen.
5. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent og evt. indskud.

§ 6 - Venteliste
1. Når antallet af medlemmer overstiger det af bestyrelsen fastsatte højeste antal medlemmer i
Foreningen, etablerer bestyrelsen en venteliste. Oprykning på ventelisten sker efter anciennitet,
således at medlemmer, der har været skrevet på ventelisten i længst tid først optages i Foreningen.
2. Bestyrelsen fastsætter det højeste antal medlemmer i Foreningen og bestyrer ventelisten.
Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om betaling for optagelse på ventelisten.

§ 7 - Udmeldelse

1. Et medlem kan til enhver tid udtræde af Foreningen. Eventuelt overskydende kontingent
tilbagebetales ikke.
2. Det udtrædende medlem er ikke berettiget til nogen andel af Foreningens aktiver.

§ 8 - Eksklusion
1. Medlemmer kan ekskluderes af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvis de overtræder
vedtægter og ordensregler.
2. Det ekskluderede medlem kan få sin sag prøvet på efterfølgende generalforsamlingen.

§ 9 - Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. maj.
3. Generalforsamlingen indkaldes ved udsendelse af mail til medlemmerne med 14 dages varsel
samt ved opslag på Foreningens hjemmeside.
4. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og oplysning om tid og sted for generalforsamlingen,
samt årsregnskab og budget.
5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det
enten er nævnt i indkaldelsen, eller medlemmerne på anden måde senest 3 dage (72 timer) før
generalforsamlingen er gjort bekendt med, at forslaget kommer til behandling.
6. Ethvert medlem af Vinterbad Bryggen har adgang til generalforsamlingen.
7. Hvert betalende medlem har én stemme. Medlemmer, der på tidspunktet for
generalforsamlingens indkaldelse er restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen, er
dog ikke stemmeberettigede.
8. Et betalende medlem kan give fuldmagt til andet betalende medlem af foreningen. Der kan
stemmes ved skriftlige fuldmagter, idet et medlem højst kan have 2 fuldmagter.
9. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om
vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.
10. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for.
11. Generalforsamlingen vælger referent, der fører referat fra generalforsamlingen. Referatet
underskrives af referenten, dirigenten og hele bestyrelsen.
12. Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse.
4. Forelæggelse budget til godkendelse og beslutning.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under afstemning.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsen
Eller 1/4 af medlemmerne ønsker det.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes pr. mail med 7 dages varsel og med angivelse af
dagsorden.

§ 11 - Bestyrelsen
1. Generalforsamlingen vælger blandt Foreningens medlemmer en bestyrelse til at lede foreningen.
2. Bestyrelsen består af 6 - 10 bestyrelsesmedlemmer.
3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen
af bestyrelsen er på valg hvert år.
4. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter.
5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer.
6. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for
tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden konstituerer bestyrelsen
en ny formand.
7. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, kan bestyrelsen
supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.
8. Der føres referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes inden eller på efterfølgende
bestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
9. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
10. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
12. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Ved
stemmelighed bortfalder forslaget.
13. 2/3 af bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis medlemmet gentagne gange
ubegrundet udebliver fra bestyrelsens arbejde eller såfremt medlemmet har en skadelig virkning for
foreningens virke eller bestyrelsens arbejde. Forslag til eksklusion skal være stillet i dagsorden
sendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 3 dage før bestyrelsesmøde.

§ 12 - Tegningsregel
1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening.

§ 13 - Regnskab og revision
1. Foreningens regnskabsår går fra 1/4 til 31/3. Årsregnskabet udarbejdes af Foreningens kasserer i
overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisor reviderer og godkender regnskab.
2. Revisor vælges af generalforsamlingen.
3. Foreningens reviderede årsregnskab samt forslag til budget udsendes til medlemmerne fra
bestyrelsen. Budgettet omdeles på generalforsamlingen.

§ 14 - Opløsning
1. Beslutning om opløsning af Foreningen kan ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne skal stemme for en opløsning. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af
medlemmerne indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel.
2. Foreningen kan på denne generalforsamling opløses ved almindelig stemmeflerhed uanset
antallet af fremmødte.
3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens faciliteter og evt. formue Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger, der er forpligtet til at anvende pengene til vinterbadeformål.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. april 2017

