Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt!
Sorø d.27. maj 2021
Til medlemmerne af Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt,
Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 kl. 19. 00 på værkerne
lokale 117, Frederiksvej i Sorø.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens/formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at vi som varslet på generalforsamling i
2020 forhøjer kontingentet til 450,-. Indmeldelsesgebyr fastholdes på 500,5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
1. Nuværende §4 Stk. 1
Som aktive medlemmer kan optages enhver over 15 år, som vedkender sig
vedtægterne, betaler kontingent og udfører sin del af de fælles arbejdsopgaver.
Ændres til:
Som aktive medlemmer kan optages enhver over 15 år, som vedkender sig
vedtægterne, betaler kontingent, indmeldelsesgebyr, nøgledepositum og udfører sin del
af de fælles arbejdsopgaver.
Som støttemedlem kan optages enhver over 15, som vedkender sig vedtægterne og
betaler kontingent for støttemedlemmer.
Nuværende §4 stk.3
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen
Ændres til:
Udmeldelse skal ske skriftligt
2. Nuværende §4 stk.4
Medlemskontingent, indmeldelsesgebyr og nøgledepositum fastsættes for et år ad
gangen på generalforsamlingen. Kontingent indbetales på foreningens konto senest
1/11 eller ved nyindmeldelse.
Ændres til:
Kontingent indbetales på foreningens konto senest 1/10 eller ved nyindmeldelse.
Kontingent gælder for en sæson og løber fra primo oktober til medio april. Er der ikke
betalt kontingent inden 1/11 deaktiveres nøglebrik og medlemmet betragtes som
udmeldt. Bestyrelsen fastsætter betaling for gæster og øvrige aktiviteter.
3. Nyt §4 stk.5
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside med oplysning om fulde navn, adresse,
tlf.nr. e.mail og fødselsdato.

Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt!
4. Nuværende §5 stk.1
Foreningen daglige ledelse udføres af bestyrelsen som består af mindst 3 medlemmer,
formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan højst bestå af 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode således, at der hvert år
vælges mindst 2 medlemmer. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes
konstituerende møde, hvor tillidsposter besættes. Alle tillidsposter gælder frem til
næste generalforsamling.
Ændres til:
Foreningen daglige ledelse udføres af bestyrelsen som består af mindst 3 medlemmer,
formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan højst bestå af 7 medlemmer og
derudover vælges mindst én højst 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for en 2-årig periode således, at der hvert år vælges mindst 2
medlemmer. Suppleanter vælges også for en 2-årig periode, så maksimalt én er på valg
hver gang. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde,
hvor tillidsposter besættes. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsesmedlemmer dog
uden stemmeret.
5. Nuværende §5 stk.4
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med deltagelse af medlemmer af foreningen til at
varetage relevante specificerede opgaver i foreningen (f.eks. byggeudvalg).

Ændres til:
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med deltagelse af medlemmer af foreningen til
at varetage relevante specificerede opgaver i foreningen indenfor de aftalte rammer.
6. Nuværende §5 stk.5
Bestyrelsen kan – eksempelvis i form af en orienteringsfolder – udarbejde et regelsæt
for medlemmernes opførsel i badeklubben. Medlemmerne har pligt til at rette sig
herefter. Sker dette ikke, selv efter at bestyrelsen har afgivet en behørig skriftlig
advarsel, kan bestyrelsen bortvise et medlem.
Ændres til:
Bestyrelsen udarbejder et regelsæt for medlemmernes opførsel i forbindelse med
foreningsrelaterede aktiviteter. Medlemmerne har pligt til at rette sig herefter. Sker
dette ikke, selv efter at bestyrelsen har afgivet en behørig skriftlig advarsel, kan
bestyrelsen bortvise et medlem.
7. Nuværende §5 stk.7
Bestyrelsen forpligter sig til at afholde mindst 3 møder om året. Der skrives referat fra
bestyrelsesmøder og dette godkendes på næste møde.
Ændres til:
Bestyrelsen forpligter sig til at afholde mindst 3 møder om året. Der skrives referat fra
bestyrelsesmøder og dette godkendes efterfølgende på mødet. Referaterne er
tilgængelige for medlemmer via hjemmesiden.
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8. Nuværende §7 stk.4
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har indbetalt kontingent i sidste sæson.
Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller via fuldmagt.
Ændres til:
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har indbetalt kontingent. Der kan
stemmes ved personligt fremmøde eller via fuldmagt.
9. Nuværende §7 stk.6
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal (mere end
halvdelen).
Ændres til:
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal (mere end
halvdelen). Valg og afstemning sker ved håndsoprækning medmindre der er én af
deltagerne der ønsker skriftlig afstemning. Dog sker kampvalg til bestyrelsen altid ved
skriftlig afstemning.
10. Nyt §7 stk.9
Der udarbejdes referat som godkendes af formand, referent og dirigent. Referat
offentliggøres senest 3 uger efter generalforsamlingen.
11. Nyt §9 stk.2
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, alternativt af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
6. Valg til bestyrelsen: Helle Popp og Nils Frederiksen.
Inge Juhl ønsker at træde ud af bestyrelsen og en anden skal genvælges. Desuden skal der
vælges supleanter.
7. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med Hans Henrik Iuel.
8. Drøftelse: Styrker ved foreningen og ønsker til fremtiden
9. Nye medlemmer til eventgruppen og frivillige til diverse hjælp.
10. Tilkendegivelse af ønsker til åbningstid i næste sæson
11. Hvordan får vi flere medlemmer? Hvordan er du en god ambassadør
12. Orientering vedr. kyndelmisse
13. Evt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag
den 9. juni 2021 på denne e-mailadresse: soroevinterbad@gmail.com
Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt for sæson 2020/2021.
På gensyn!
Else Kathrine Friis
Formand Sorø Vinterbadeklub

