Vedtægter for Bogense Vikingelaug
Pr. 05/02-2020

§1 Foreningens navn er Bogense Vikingelaug.
§2 Foreningen er hjemhørende i Bogense.
§3 Foreningens formål er at fremme vinterbadning på Nordfyn.
§4 Foreningen tegnes af bestyrelsen.
I.

II.

III.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.
a. Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Desuden vælges der to
bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, med to medlemmer I lige år og tre medlemmer i ulige
år. Formand og kasserer vælges i hver sin periode.
Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for etårige perioder.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

§5 Generalforsamling.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Indkaldelse til generalforsamling skal fremsendes via e-mail til medlemmerne senest 4 uger før
generalforsamlingen.
Der afholdes ordinær generalforsamling (for det indeværende år), første onsdag i februar måned.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal af fremmødte medlemmer der har
indbetalt kontingentet rettidigt, jævnfør §8.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer skal være fremsendt via e-mail til medlemmerne senest 7 dage før
generalforsamlingen. Disse kan vedtages ved generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal af
fremmødte medlemmer, der har indbetalt kontingentet rettidigt, jævnfør §8.
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VII.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
a. Bestyrelse
b. To bestyrelsessuppleanter
c. Revisor
d. Revisor suppleant
7. Eventuelt

§6 Ekstraordinær Generalforsamling.
I.
II.

Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ved flertal for dette.
Ved ekstraordinær generalforsamling skal denne varsles via e-mail til medlemmerne senest 14 dage før.

§7 Økonomi.
I.
II.
III.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet godkendes af den valgte revisor inden generalforsamlingen.
Regnskabet fremlægges for fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

§8 Medlemskab & Kontingent.
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Der kan optages medlemmer som er vinterbadere. En vinterbader defineres som en person der bader
regelmæssigt i perioden 1. november til 31. marts.
Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere et medlem uden at denne får sit kontingent refunderet. En
eksklusion kræver, at et flertal på 4 ud af 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
Eksklusion af et medlem kan komme på tale, hvis medlemmet aktivt modarbejder foreningens formål eller
ved uacceptabel opførsel i omgangen med andre medlemmer eller i forbindelse med brugen af søbadet,
bygninger og inventar ejet af Nordfyns Kommune eller Bogense Vikingelaug.
Ved eksklusion kan medlemmet ikke efterfølgende genoptages som medlem uden at bestyrelsen med et
flertal på 4 ud af 5 medlemmer stemmer for.
Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes på generalforsamlingen.
Medlemskab følger kalenderåret. Årets kontingent opkræves før generalforsamlingen, Ved manglende
kontingentindbetaling, vil medlemmet ikke have stemmeret ved næste generalforsamling.
Udeladelse af kontingentindbetaling, fører til udmeldelse af foreningen 14 dage efter årets
generalforsamling.

§9 Foreningens ophør.
I.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal af fremmødte medlemmer. Dette skal ske på to af
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
II.
Ved foreningens ophør tilfalder alle aktiver og passiver Hjerteforeningen, Region Syddanmark.
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