Nye vedtægter for DKG – bestyrelsens forslag til GF 27. maj

Vedtægter for Vikingeforeningen Det Kolde Gys
CVR nr. 13 42 57 36

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Vikingeforeningen Det Kolde Gys. Foreningen er stiftet i 1929.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted på badeanstalten Amager Helgoland i Københavns Kommune.
§ 2. Formål og organisering
Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne havbade under bedst mulige forhold såvel vinter
som sommer.
Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at forestå driften af foreningen og til at repræsentere foreningen i forhold til myndigheder mv.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Stk. 2. Børn kan optages som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter regler for børn under 18 år, herunder
størrelsen af indmeldelsesgebyr, kontingent samt børns adgang til og ophold på Helgoland. Børnemedlemmer må kun komme på Helgoland ifølge med et voksent medlem.
Stk. 3. Bestyrelsen optager nye medlemmer og fastsætter vilkår for, hvornår medlemskabet aktiveres.
Stk. 4. Kun medlemmer har adgang til Helgoland udenfor den offentlige åbningstid . Medlemsskabet er
personligt og adgangsmuligheden må derfor ikke anvendes af andre. Dokumentation for gyldigt medlemskab skal fremvises på bestyrelsens forlangende. Medlemmer af foreningen må ikke tage ikkemedlemmer med.
§ 4 Kontingent
Stk. 1. Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform. Kontingentet skal være betalt senest den 1. oktober. Medlemmerne er selv ansvarlig for at betale til tiden på den af bestyrelsen anviste måde. Såfremt dette ikke overholdes, fortabes
medlemsskabet.
Stk 2. Medlemmer, som er fyldt 80 år, og som har været medlem i mindst 10 år, tilbydes kontingentfrihed. Bestyrelsen kan herudover i konkrete tilfælde give kontingentfrihed. Bestyrelsesmedlemmer har
kontingentfrihed.
§ 5 Karantæne og eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen midlertidigt (karantæne) i en periode fra 1
måned til 6 måneder eller varigt (eksklusion). Bestyrelsens endelige beslutning om eksklusion kan dog
først træffes efter, at medlemmet med en frist på 2 uger skriftligt har haft mulighed for at udtale sig til
bestyrelsen om den påtænkte eksklusion.
Stk. 2. Et medlem kan få karantæne eller blive ekskluderet fra foreningen, såfremt
1) medlemmet medtager eller giver adgang for ikke-medlemmer til Helgoland
2) medlemmet gentagne gange udviser dårlig opførsel,
3) medlemmet ikke følger bestyrelsens rimeligt begrundede anvisninger, eller
4) medlemmet på anden måde handler til skade for foreningen eller dens omdømme
Stk. 3. Et ekskluderet medlem kan senest 2 uger efter at eksklusionen er meddelt, kræve bestyrelsens
beslutning om eksklusion prøvet på den følgende ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen kan dog vælge at beslutningen i stedet bliver prøvet på en ekstraordinær generalforsamling
§ 6 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan når som helst ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent for den resterende del af kontingentperioden refunderes ikke.

§ 7. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj.
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent(er)
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det forløbne år
5. Godkendelse af årsregnskab
6. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
7. Valg af formand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af interne revisorer
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
Stk. 3. Bestyrelsen meddeler tid og sted med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside og ved
opslag på Helgoland.
Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder dagsordenen og fremsætter forslag, herunder budget for kommende regnskabsår.
Stk. 5. Medlemsforslag skal fremsættes over for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Medlemsforslag skal optages på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 50 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen.
Stk. 6. Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen, senest
3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen lægger senest 5 dage før generalforsamlingen dagsordenen med tilhørende bilag,
herunder årsregnskab og budgetforslag, på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland.
Stk. 8. Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen
og som kan være eksterne.
Stk. 9. Alle sager undtagen vedtægtsændringer afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de deltagende
medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 10. Afstemninger om personspørgsmål er skriftlige. Øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning
medmindre dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af deltagerne begærer skriftlig afstemning.
Stk. 11. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Stk. 12. Medlemsforslag, som er fremsat af mindst 50 medlemmer, bortfalder, hvis ikke mindst 25 af
forslagsstillerne er til stede ved afstemningen.
Stk. 13. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigent, formand og referent. Referatet lægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen. Hvis mindst 100 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af et eller flere
bestemte emner til behandling, skal bestyrelsen indkalde hertil inden 4 uger.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme bestemmelser som ordinær generalforsamling med relevante tillempninger. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med mindst 2
ugers varsel.
Stk. 3. Hvis den ekstraordinære generalforsamling afholdes på baggrund af en anmodning fra mindst 100
medlemmer, jfr. Stk. 1, skal mindst 50 af disse være til stede for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
§ 9. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift.
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Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige
årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Bestyrelsens medlemmer kan
genvælges.
Stk. 3. Medlemmerne er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.
Stk. 4. Såfremt formand og/eller kasserer går af, inden deres valgperiode udløber, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny formand og/eller kasserer. Bestyrelsen kan også
vælge et bestyrelsesmedlem til den ledige post frem til næste ordinære generalforsamling.
§ 10. Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
Stk. 2. Årsregnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse bogføring og beholdninger hos kassereren. Uhensigtsmæssige dispositioner og egentlige fejl rapporteres til bestyrelsen.
Stk. 4. Ved regnskabsårets afslutning, gennemgår revisorerne bogføringen og årsregnskabet. Revisorerne
påtegner og underskriver årsregnskabet.
§ 11. Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2. Følgende beslutninger skal dog forinden godkendes af generalforsamlingen:
1) Låneoptagelse.
2) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.
§ 12. Betalinger og anbringelse af foreningens midler
Stk. 1. Alle betalinger og transaktioner foregår elektronisk med godkendelse af formand og kasserer i
forening.
Stk. 2. Foreningens midler skal anbringes som kontant indskud på bankkonti. Midlerne skal fordeles, således at de altid vil være fuldt dækket af gældende bankgaranti.
§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kan alene ske på en ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer på generalforsamlingen.
§ 14. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Mindst en af disse skal være en ordinær generalforsamling
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen bestemmer den sidste generalforsamling disponering af foreningens
overskydende midler.
*****
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 2014
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