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§ 1. 

 
Navn: 
 Foreningens navn er: Svømmeklubben HASI  
 Foreningens hjemsted er: Silkeborg - Silkeborg kommune 
 Foreningen er stiftet den: 14.2.1985  
 
 
 

§ 2. 

 
Formål: 

Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes udøvelse af 
svømning under betryggende forhold, ledelse og opsyn. 

  
 
 

§ 3. 

 
Medlemskab: 
 
 Enhver kan optages som medlem af foreningen.  

Handicappede idrætsudøvere har fortrinsret med hensyn til brug af 
svømmefaciliteter m.m.  
Er der venteliste til et hold betyder det ligeledes, at en person med en 
funktionsnedsættelse bliver optaget før ikke funktionsnedsatte. 
Indmeldelse skal ske til formanden. Tilmeldingen skal være skriftlig. 
Ved udmelding refunderes ikke for meget indbetalt kontingent. 
Foreninger, organisationer, klubber, virksomheder m.m. kan efter 
bestyrelsens godkendelse optages som støttende medlem til halvt pris af 
kontingent.  

 
§ 3 Stk. 1. 
Æresmedlemmer: 
 
                  Bestyrelsen kan altid udnævne personer, som har gjort noget ekstra  
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                  ordinært for klubben til æresmedlemmer. 
 
 
§ 3 Stk. 2. 
Udnævnte æresmedlemmer: 
 
 

Pernille Skovbo          I år      2010 
Nicoline Agersnap     I år      2010 
Lene Ahlgren              I år      2010 
Ejvind Sørensen         I år      2017 
Aase Brandstrup       I år      2019 
 

 
 
 

§ 4. 

 
Kontingent: 
 

Foreningens kontingent anbefales af bestyrelsen, men skal godkendes af 
medlemmerne på den årlige generalforsamling. 

 
 
 
 

§ 5. 

 
§ 5 Stk. 1. 
Generalforsamlingen: 
 

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens 
anliggender. 
Generalforsamlingen skal indvarsles ved skriftlig meddelelse til samtlige 
medlemmer med mindst 3 ugers varsel. 
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
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Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.  
Medlemmer under 18 år har kun stemmeret ved deres forældre eller 
værge. 
Der kan stemmes ved skriftligt tilsagn men ikke ved fuldmagt. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal 
deltagere. 
Ved afstemninger er simpelt stemmeflertal afgørende, ved 
vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af stemmerne er for 
vedtægtsændringen. 
Alle afstemninger foregår mundtligt men såfremt blot 1 medlem måtte 
ønske det skal afstemningen ske skriftligt. 
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal man være 
meldt ind i klubben senest den 31/12 året før. 
Alle vedtagne ændringer træder i kraft øjeblikkeligt.    
 

 

 
 
§ 5 Stk. 2. 
Dagsorden: 
 
 Der afholdes generalforsamling én gang årligt i første halvdel af februar 
 Med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Formandens beretning fremlægges 
4. Regnskabet fremlægges 
5. Vedtagelse af § 5a. 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Valg af suppleanter 
10.  Valg af bilagskontrollant og suppleant 
11.  Åben debat 

 
 
   



HASI Silkeborg. 

Klubbens vedtægter. 

 

 

HASI. 

4 

§ 5 Stk. 3. 
Bestyrelsen: 
 
 Foreningens anliggender varetages af den valgte bestyrelse. 

Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at  
Formand + et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal 
Kasserer + to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.  
Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen. 
Ud over formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv, på det 
først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  
Genvalg kan altid finde sted. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer 
er til stede. 
Regnskabsføring kan købes eksternt. 
Ethvert medlem af bestyrelsen skal kunne deltage i diverse møder med 
andre samarbejdspartnere så som offentlige myndigheder. Man skal 
ligeledes kunne skrive ansøgninger, forstå faglige skrivelser og 
foreningsregnskaber.  
 
 

§ 5A. 

 
Frafald i bestyrelsen: 
 

I tilfælde af frafald i bestyrelsen, vil suppleanter være de første til at indgå 
i bestyrelsen. Kan det ikke lade sig gøre, kan bestyrelsen selv finde max. 
to egnede personer (medlemmer), som skal indgå i bestyrelsen frem til 
næste generalforsamling. Denne § skal til afstemning på 
generalforsamlingen hvert år, hvis den ikke vedtages bortfalder den. 
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§ 6. 

 
Ekstraordinær generalforsamling: 
 

Der kan eller skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 
 

• regnskab og budget ikke er blevet godkendt af generalforsamlingen 

• et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne ønsker en       
ekstraordinær generalforsamling. 

 
 
 

§ 7. 

 
Regnskab og økonomi: 
 

Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret, bestyrelsen skal inden 
den 1. februar aflevere regnskabet for det forløbne år, samt status på 31. 
december til bilagskontrollant.  
Regnskabet skal være revideret og påtegnet af bilagskontrollanten inden 
den 1. februar og bilagskontrollanten er i øvrigt altid bemyndiget til at 
foretage gennemgang af regnskaberne. 
Kassereren skal være en dertil egnet person og må kun ligge inde med 
kontanter til foreningens daglige drift. 
Formand og kasserer er hver for sig underskriftberettigede overfor 
pengeinstitutter m.m. 
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§ 8. 

 
Klubbens opløsning: 
 

Beslutningen om foreningens ophævelse kan kun træffes på en 
generalforsamling hvor mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer 
er til stede og mindst 2/3 af stemmerne skal være for en ophævelse. 
Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, som uden hensyn til foranstående 
bestemmelser om kvalificeret majoritet er beslutningsdygtig.  
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler og ejendele 
til Parasport Danmark, og kan kun anvendes til idræt for handicappede. 
 

 
 
 
 

§ 9. 

 
Foreningens ansvar: 
 
                   Foreningen er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele under       
                   arrangementer arrangeret af svømmeklubben. 
 
 
 
 

§ 10. 

 
Ikrafttrædelse: 
 
 Disse love er vedtaget ved generalforsamlingen den 30. januar 2008. 
                     Revideret den 24 november 2011. Til afstemning den 25. januar 2012. 
 Revideret den 27. januar 2022. Til afstemning den 26. januar 2022. 
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