
 

 

for børn og unge i hele Holstebro Kommune 
 Udarbejde sponsorstrategi  
 
 
§14 Revision: 
 
 Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. 
 
 Intern revision. 
 Der vælges 1 revisor hvert år med valgperiode 2 år. Der vælges 1 revisorsuppleant i de lige år med valgperiode 2 år. 
 Den interne revision gennemfører revision af om klubben anvender midlerne i overensstemmelse med klubbens 

målsætning. 
 
§15 Ekstraordinær generalforsamling: 
 
 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, og skal afholdes senest 4 uger 

efter at mindst 15 medlemmer, der er stemmeberettiget, har indgivet skriftlig begæring derom til bestyrelsen med 
samtidig motiveret angivelse af dagsorden. 

 
§16 Foreningens opløsning: 
 
 Foreningen kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer ønsker den opretholdt. 
   
 I tilfælde af opløsning deponeres foreningens midler hos Holstebro Idrætsforbund til senere brug ved oprettelse af ny 

svømmeklub, eller efter 10 års forløb, til almen idrætsformål i Holstebro. 
 
 
 Stiftet i Holstebro den 9. september 1938. 
 Revideret februar 2003 
 Revideret februar 2006 
 Redaktionelle ændringer 2010 og 2011  
 Revideret februar 2012 
 Revideret februar 2013 

Revideret februar 2014 



 

 

 Formanden tegner foreningen overfor Holstebro Kommune. 
   
 Bestyrelsen fører protokol over møderne. 
 
 
§11 Konkurrenceudvalg: 
  
 Konkurrenceudvalget består af: 
  Formand, valgt som bestyrelsesmedlem 
  Næstformand, valgt som bestyrelsesmedlem 
  Tilknyttede medlemmer 
 
 Konkurrenceudvalget varetager alle funktioner, der kan henføres til foreningens konkurrenceaktiviteter, som f.eks. 
 - at fremsætte budgetforslag til bestyrelsen for det kommende år. Herunder forslag til ændringer i den tildelte tid i 

svømmehallen. 
 - at planlægge og udføre alle aktiviteter der vedrører konkurrenceafdelingen, indenfor de af bestyrelsen vedtagne 

rammer. 
 - at være ansvarlig overfor bestyrelsen, så vedtagne budgetter overholdes. Indtægter skabt af konkurrenceudvalget 

går ubeskåret til gennemførelse af udvalgets aktiviteter. 
 
 Konkurrenceudvalget kan nedsætte projektgrupper til varetagelse af specifikke opgaver eller ad hoc opgaver. 
 

Konkurrenceudvalget holder møder efter behov.  
 
Der føres protokol over møderne. 

 
 
§12 Breddeudvalg: 
  
 Breddeudvalget består af: 
  Formand, valgt som bestyrelsesmedlem 
  Tilknyttede medlemmer 
 

Breddeudvalget varetager alle funktioner, der kan henføres til foreningens undervisnings- og motions aktiviteter som 
f.eks. 
- at fremsætte budgetforslag til bestyrelsen for det kommende år. Herunder ændringer i den tildelte tid i 
svømmehallen. 
- at planlægge og udføre alle aktiviteter, der vedrører Breddeudvalget indenfor de af bestyrelsen vedtagne rammer. 

 - at være ansvarlig overfor bestyrelsen for at vedtagne budgetter overholdes. 
 - at være ansvarlig overfor bestyrelsen og eventuel cheftræner, om sikring af kvalificerede trænere til udvalgets akti-

viteter. 
   
 Breddeudvalget holder møder efter behov.  
  
 Der føres protokol over møderne. 
 
 
§13    Sponsorudvalg : 
 
 Sponsorudvalget består af : 
  Formand valgt som bestyrelsesmedlem 
  Forretningsføreren 
  Tilknyttede medlemmer 
 
 Sponsorudvalget hovedfunktion er at : 
 
 Øge indtægterne til klubben ved at opsøge og indgå samarbejde med erhvervslivet i Holstebro Kommune. 
 Viderebringe resultater og informere om aktiviteter til de lokale medier og der igennem synliggøre klubbens arbejde 



 

 

9. Valg. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.   
• Alle valg er for en periode på 2 år. 
10. Uddeling af pokaler:  
• Pokal til A-svømmer.  
 Vandrepokal skænket af Plus Office.  
• Pokal til B - svømmer.  
 Vandrepokal skænket af Holstebro Blik og Ventilation til årets B - svømmer.  
• Pokal til C - svømmer under 16 år,  
 skænket af Badelandets personale. Vandrepokal til C - svømmer for god indsats.  
• Pokal til leder.  
 Vandrepokal skænket af RSM-PLUS til en leder for god indsats.  
• Årets HSC'er.   
 Vandrepokal skænket af Urmager og Guldsmed Peter Toft til en person, der har udført en bemærkelsesværdig 

indsats eller gennem sin væremåde har vist sig som en god repræsentant for klubben. 
11. Valg af revisionsfirma. 
12. Eventuelt. 

 
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 8, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før 

generalforsamlingen. 
  
 
§ 10 Bestyrelsen: 
  
 Bestyrelsen består af: 
  Formand 
  Næstformand 
  Kasserer 
  Formand for konkurrenceudvalget 
  Næstformand i konkurrenceudvalget 
  Formand for sponsorudvalget 
  Formand for breddeudvalget 
 
 Alle valg er for 2 år. 
 
 De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Fordelingen af poster 

offentliggøres senest samtidig med offentliggørelse af referat fra generalforsamlingen. Et bestyrelsesmedlem kan 
varetage mere end en post   

 
 Bestyrelsens arbejde: 
 Leder og repræsenterer foreningen. 
 Foretager dispositioner, der er bindende for foreningen. 
 Udarbejder og ajourfører foreningens mål. 
 Tilvejebringer ressourcer, både fysiske og økonomiske så målene kan opfyldes. 
 Etablerer og vedligeholder relationer til omverden, såvel kommunale som erhvervsmæssige. 
 Varetager foreningens interesser i forskellige foreninger, der kan hjælpe med at opfylde formålsparagraffen (Dansk 

Svømme Union, HIF, DGI, m.m.). 
Sikrer et miljø om foreningens arbejde, så foreningen kan fastholde en tilgang af personer, der kan udføre dette 
arbejde. 

 
 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  Kassereren er ansvarlig for foreningens midler og kan disponere alene på 

foreningens konti, som placeres i et pengeinstitut. Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagt til at disponere på 
kassererens vegne. 

 
 Ved optagelse af lån og pantsætning tegner den samlede bestyrelse.  
 
 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året eller efter behov.  
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt. 
 



 

 

 
§ 7 Foreningens organisation: 
 
 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  
 Generalforsamlingen vælger: 

• Bestyrelse 
• Konkurrenceudvalg 
• Sponsorudvalg 
• Breddeudvalg 

   
 til varetagelse af foreningens daglige funktioner. 
 
 Til varetagelse af funktioner, der er nødvendige for foreningens drift, kan bestyrelsen ansætte og lønne én eller flere 

personer.  
 Desuden kan bestyrelsen og de enkelte udvalg nedsætte projektgrupper efter eget skøn til varetagelse af nærmere 

beskrevne funktioner. 
 
 
§ 8 Generalforsamlingen: 
  
 Foreningens generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, ved opslag og ved meddelelse 

til medlemmerne gennem Holstebro SvømmeClubs hjemmeside (www.hsc-holstebro.dk).  
 
 Generalforsamlingen kan ikke tage bindende bestemmelser om spørgsmål, der ikke er opført på dagsordenen. Ge-

neralforsamlingen vælger selv sin dirigent, som undersøger dens lovlighed. Er generalforsamlingen ikke lovligt 
indvarslet, indkaldes snarest til ny med samme dagsorden. 

 
 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. 
 
 Stemmeberettigede er tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der fyldt 14 år og har været medlem af 

foreningen mindst 3 måneder og ikke står i restance. 
 
 Enhver må personlig afgive sin stemme. I tilfælde af sygdom kan dog udstedes fuldmagt, der skal godkendes af 

dirigenten (max. 1 stemme). Medlemmer under 14 år er stemmeberettiget med 1 stemme ved forældre eller værge 
ved fremmøde af en af disse, dog kun 1 stemme pr. familie. 

 
 Ved personvalg foretages skriftlig afstemning såfremt det kræves af blot et medlem. 
 
 Valgbare er medlemmer, der fyldt 18 år.  
 
 Andre valg foretages ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når bestyrelsen eller 10 

medlemmer ønsker det. Afstemning afgøres ved simpel flertal. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. 
 
 Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.  

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
 
§ 9 Ordinær generalforsamling: 
 
 Ordinær generalforsamling afholdes mellem uge 5 – 9 med følgende dagsorden 

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.  
3. Konkurrenceudvalgets beretning.  
4. Sponsorudvalgets beretning.  
5. Breddeudvalgets beretning.  
6. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.  
7. Godkendelse af budget.  
8. Indkomne forslag.  



 

 

HOLSTEBRO SVØMMECLUB 
VEDTÆGTER 

  
 

§ 1 Navn og hjemsted: 
 
 Foreningens navn er Holstebro SvømmeClub, dens hjemsted er Holstebro. 
 
 
§ 2 Formål: 
 
 Foreningens formål er – med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement - at fremme interessen for og 

udvikle færdigheder indenfor svømning og relaterede områder. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og 
ansvar er udgangspunkt for aktiviteterne i klubben. 

 
 
§ 3      Medlemskab af organisationer: 
 
 Holstebro SvømmeClub er medlem Dansk Svømmeunion under Dansk Idrætsforbund. 
 Foreningens medlemmer er underkastet de respektive forbunds love og bestemmelser. 
 
 
§ 4 Optagelse af medlemmer: 
 
 Foreningens medlemmer består af aktive medlemmer, passive medlemmer og æresmedlemmer. Som aktivt eller 

passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der anmoder herom. 
 Nægtelse af optagelse behøver ikke at blive begrundet.  
 Om optagelse af æresmedlemmer træffer generalforsamlingen afgørelse efter bestyrelsens indstilling. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har samme rettigheder som aktive medlemmer. 
 
 
§ 5 Kontingent: 
 
 Ved tilmeldingen betales et medlemsgebyr + et ½ års kontingent for aktive medlemmer. Kontingentet og 

medlemsgebyret opkræves 2 gange årligt.  
 Passive medlemmer betaler som minimum et medlemsgebyr.  
 Medlemsgebyret kan ikke refunderes.  
  Medlemsgebyret skal som minimum dække driften af klubbens administrationssystem. 
 Såfremt et medlem er kommet i restance, kan bestyrelsen indtil videre inddrage det pågældende medlems 

medlemsrettigheder. Hvis restancen ikke efter skriftlig påmindelse fra bestyrelsen betales inden yderligere 14 dage, 
er bestyrelsen berettiget til omgående at slette det pågældende medlem. 

 Et medlem, der er slettet på grund af restance, kan kun genoptages mod betaling af det skyldige beløb, samt nyt 
indskud.   

 Aktive medlemmer kan fritages for kontingent i særlige tilfælde (f.eks. aftjening af værnepligt), når skriftlig 
anmodning herom foreligger. Fritagelsen for kontingent omfatter ikke medlemsgebyret.  

 Afgørelse herom træffes af bestyrelsen. 
 
 
§ 6 Overflyttelse, udmeldelse og eksklusion: 
 
 Aktive medlemmer kan overflyttes som midlertidigt passivt medlem. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til 

kassereren 1 måned før udmeldelse, dog tidligst efter at have betalt kontingent for ½ år (jvf. §5). 
 
 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for overtrædelse af foreningens love eller forordninger, truffet af bestyrelsen, 

eller for grov forseelse af anden art. Sådanne eksklusioner kan dog (jvf. § 10), indankes for generalforsamlingen 
senest en måned efter eksklusionen. 


