Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt!

Sorø d. 19. februar 2022
Til medlemmerne af Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt,
Der indkaldes hermed til generalforsamling søndag den 6. marts 2022 kl. 10. 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 forhøjer kontingentet til 500,-.
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, 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.
Ændres til:
Som aktive medlemmer kan optages enhver der er over, eller bliver 15 år i
indmeldingsåret, og som vedkender sig vedtægterne og adfærdskodeks, betaler
kontingent, indmeldelsesgebyr, nøgledepositum og udfører sin del af de fælles
arbejdsopgaver.
Som støttemedlem kan optages enhver der er over, eller bliver 15 år i indmeldingsåret, som
vedkender sig vedtægterne og adfærdskodeks og betaler kontingent for støttemedlemmer.

2. 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 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.
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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 3
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.
6. Valg til bestyrelsen: Ulla Charlotte Beck, Else Kathrine Friis. Som suppleant: Hans Henrik
Iuel (alle ønsker genvalg)
7. Valg af revisor
8. Drøftelse: Fællesskabet i Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt (læs referat fra
strategidag som oplæg).
9. Medlemmernes bidrag til foreningens fortsatte gode drift.
10. Åbningstider i næste sæson
11. Evt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest søndag
den 27. februar 2022 på denne e-mailadresse: soroevinterbad@gmail.com
Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt for sæson 2021/2022.
På gensyn!
Else Kathrine Friis
Formand Sorø Vinterbadeklub

