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Badeklubben  Trekanten 

 
 

VEDTÆGTER 
 
 

§ 1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Badeklubben Trekanten”. Foreningen er hjemmehørende i Halsnæs Kommune. 
 
Foreningens adresse er formandens adresse. 
 
 

§ 2. Formål 
Foreningens formål er at give mulighed for at udøve idræt, hovedsageligt som svømning og vinterbadning. 
 
 

§ 3. Medlemskreds 
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at deltage i foreningens aktiviteter. 
 
Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden. 
 
Medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet er forfaldent til betaling 1. 
januar. 
 
 

§ 4. Generalforsamlingen 
Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest 15. marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 
dages varsel pr. e-mail, opslag i badehuset samt på foreningens hjemmeside. 
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent. 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Godkendelse af aktivitetsplan 
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år 
8. Valg af mindst en suppleant 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
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Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 7 dage forud for 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede 
medlemmer. 
 
 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, 
afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring fra mindst en tredjedel af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer. Begæringen fremsendes til formanden og skal indeholde 
dagsorden. 
 
 

§ 6. Bestyrelsen 
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. 
 
Efter nyvalg til bestyrelsen afholdes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger 
formand, kasserer og sekretær. 
 
Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i tilfælde at stemmelighed. 
 
 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
 
Regnskabet revideres af den valgte revisor. 
 
 

§ 8. Tegningsregler 
Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 
 
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
 
Kassereren står for forvaltning af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent og betaling af 
regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti herunder betalingskort og netbank, samt indgå aftale 
herom. 
 
 

§ 9. Vedtægtsændringer 
Vedtægterne kan kun ændres med to tredjedels flertal på en generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne 
fremgår af dagsordenen. 
 
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på. 
 
 

§ 10. Foreningens opløsning 
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst to tredjedel af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer stemmer herfor på to på hinanden med 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger. 
 
Ved foreningens opløsning tilfalder eventuel formue velgørende/sundhedsfremmende formål i Halsnæs 
kommune. 
 
 

Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2021 
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Generalforsamlingsbeslutning 
 

OVERGANG TIL NYT FORENINGSÅR 

 
Indeværende regnskabsår løber fra 1. maj 2021 til 31. december 2021 

 


