
Svømmeklubben
Gigt & Bevægelse 

Vedtægter 2009
§ 1 Foreningens navn er: 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse 
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune
Foreningen er stiftet 8. maj 1991

§ 2 Foreningens formål er at skabe grundlag for medlemmernes udøvelse af idræt. 
Foreningen kan søge optagelse som medlemsforening i landsdækkende idrætsorganisationer.

§ 3 Alle med smerter i bevægeapparatet kan optages som medlemmer af svømmeklubben. 
Handicappede idrætsudøvere har fortrinsret med hensyn til brug af idrætsfaciliteter. 
Indmeldelse skal ske til bestyrelsen. 
Medlemskab bortfalder ved kontingentrestance.

§ 4 Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
Generalforsamlingen indvarsles gennem dagspressen med mindst 14 dages varsel. 
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 6 Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal medlemmer. 
Ved afstemning er simpelt flertal afgørende, ved lovændringer kræves dog, at mindst 2/3 af 
stemmerne er for lovændringen. 
Alle afstemninger foregår mundtligt, men såfremt blot 2 medlemmer måtte ønske det, skal 
afstemningen foregå skriftligt. 
Alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt.



§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver til indkaldes, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af det eller de emner, der
ønskes behandlet.

§ 9 Foreningens anliggender varetages af den valgte bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således 
at formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal 
og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 
Alle medlemmer med stemmeret er valgbare til bestyrelsen.

§ 10 Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.  Bestyrelsen skal inden den 1. februar indlevere 
regnskabet for det forløbne år samt status pr. 31.12. til revisorerne. 
Regnskabet skal være revideret og påtegnet af revisorerne inden den 15. februar og revisorerne er i 
øvrigt altid bemyndiget til at foretage revision af regnskaberne.

§ 11 Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst ½ af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af stemmerne skal være for en ophævelse. 
Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær 
generalforsamling, som uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet er 
beslutningsdygtig. 
I tilfælde af opløsning fastsætter den opløsende generalforsamling anvendelsen af foreningens 
eventuelle midler og ejendele fortrinsvis til idræt for handicappede i Silkeborg Kommune.

§ 12 Kassereren skal være fuldmyndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens daglige drift. 
Formand og kasserer er hver for sig underskriftberettigede overfor pengeinstitutter m.m.

§ 13 Foreningen er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele under idrætsudøvelse.

Nærværende vedtægter er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 5. februar 2009. Tidligere ændringer
er sket den 17. februar 2000. 

Svømmeklubben blev stiftet den 8. maj 1991 som en aktivitet under Gigtforeningen med navnet Gigtforeningens 
svømmeklub.

I 2000 frigjorde man sig fra Gigtforeningen og blev godkendt af Silkeborg Kommune som en selvstændig forening under 
navnet Svømmeklubben for Gigtramte og bevægelseshæmmede. I 2008 blev foreningen medlem af DGI-Midtjylland, og
på generalforsamlingen den 5. februar 2009 blev foreningens navn ændret til 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

Formand: Hans Farø Clausen, Langdalsvænget 13, Sejs, 8600 Silkeborg.
Tlf: 23296972 Mail: formand@svklubgob.dk
 

Kasserer: Henrik Jensen, Stidalsvej 18, Resenbro, 8600 Silkeborg, 
Tlf: 25783125 Mail: kasserer@svklubgob.dk
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