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§ 1 

 

Foreningens navn er "Gjellerup sogns Friluftsbad". Foreningens formål er at drive et friluftsbad 

i Hammerum til fremme af ungdommens idræts- og friluftsliv, herunder specielt at give unge 

mulighed for svømmeundervisning og i det hele taget til fremme af svømmesporten i øvrigt. 

 

 

§ 2 

 

Foreningens formue består af den faste ejendom, matr. nr. 6 ae Hammerum by, Gjellerup sogn, 

af areal 3.204 m2 med derpå værende bygninger og andre faste anlæg og øvrige faciliteter, 

samt det på denne ejendom værende friluftsbad. 

 

§ 3 

 

Medlem af foreningen er enhver person over 18 år, som har betalt for et sæsonkort. 

Medlemskabet ophører med sæsonens udløb, medmindre nyt sæsonkort er tegnet. Medlem 

af foreningen er endvidere enhver person over 18 år som — uden at have løst sæsonkort — 

har betalt det af foreningen til enhver tid fastsatte årlige medlemskontingent, der i øvrigt altid 

er indeholdt i prisen for et sæsonkort. 

Hvert medlem har 1 stemme på foreningens generalforsamlinger. 

 

§ 4 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indvarsles med mindst 14 

dages varsel i det lokale ugeblad, for tiden Sunds-Gjellerup Avis (Retts til: Annoncering vil ske 

på Friluftsbadets almindelige annonceringskanaler (egen hjemmeside, lokale opslagstavler, 

sociale medier mm.). 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 20% af 

medlemmerne stiller krav herom. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden 

beretning, mens kassereren gennemgår årsregnskabet, og der foretages valg af bestyrelses-

medlemmer og revisorer samt suppleanter for såvel bestyrelsesmedlemmerne som for 

revisorerne. 

Ud over de af foreningsmedlemmerne valgte revisorer, hvis arbejde ikke vederlægges, antager 

foreningen en registreret eller statsautoriseret revisor til revision af det årlige regnskab. 

Afstemning på generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, men afstemningen kan — hvis 

det begæres af mindst 3 af de på generalforsamlingen mødte — gives skriftligt.  



Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv 

efter hvert bestyrelsesvalg med formand, næstformand og kasserer. 

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. — Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, 

indtræder suppleanten for resten af perioden. 

Bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis med 3 og 4 hvert andet år, første gang dog ved lodtræk-

ning. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt. — I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig simpel stemmeflerhed. — Der føres 

protokol (Rettes til: referat) over alle beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder. 

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.  

Bestyrelsen skal afholde mindst 4 årlige møder (et i hvert kvartal), men i øvrigt så ofte, som 

formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. 

Bestyrelsens underskrift er forpligtende for foreningen, men ved køb, salg eller pantsætning af 

fast ejendom og som betingelse for afholdelse af anlægsudgifter, kræves tillige samtykke af 

byrådet i Herning kommune. 

Bestyrelsen kan bemyndige kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem til at udstede checks, 

giroanvisninger og udbetalinger i øvrigt, samt kvitteringer vedrørende de løbende forretninger 

i driftsmæssig henseende. 

Bestyrelsen antager og afskediger det til badets drift fornødne personale. 

 

§ 5 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Revisionen af det årlige regnskab foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor, der 

foretager såvel en talmæssig som en kritisk revision 

På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne to revisorer for 2 år ad 

gangen, og disse afgår skiftevis. 

De valgte revisorer er forpligtet til sammen med formanden at foretage uanmeldt revision i 

årets løb. 

Årsregnskabet skal foreligge i udfærdiget stand og med revisionens påtegning senest den 5. 

februar hvert år. 

 

§ 6 

 

Den foreningen tilhørende kapital — som ikke er bundet i foreningen — indsættes af 

bestyrelsen på konto i bank og/eller sparekasse. 

Eventuelt driftsoverskud, som fremkommer efter at udgifterne til forbedringer, afskrivning og 

nyanskaffelser er afholdt, kan af bestyrelsen hensættes til anvendelse ved evt. udvidelse eller 

forbedring af friluftsbadet eller anvendes på anden måde til gavn for svømmesporten. 

 

§ 7 



 

Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindelig simpel stemmeflerhed   

Beslutninger om foreningens opløsning eller om af disse vedtægter kan kun træffes, hvis 

mindst 2/3, skriver to tredje dele af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen og 

stemmer for foreningens opløsning eller for ændring af disse vedtægter. Hvis dette ikke er 

tilfældet, indkalder bestyrelsen med mindst 8 dages varsel til en ny, ekstraordinær 

generalforsamling, der skal afholdes senest 1, skriver én måned, efter datoen for den først 

indvarslede. 

Denne nye generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, men forslagene skal 

vedtages med mindst 2/3 af de mødte medlemmer. 

Inden spørgsmålet om foreningens ophør kommer til behandling på generalforsamlingen, skal 

bestyrelsen — i god tid forinden — have optaget forhandling med Herning kommune med 

henblik på, at Herning kommune overtager foreningens aktiver og passiver mod at videreføre 

friluftsbadet, og resultatet af denne forhandling, der skal være afsluttet inden første 

generalforsamling, skal af bestyrelsen forelægges på denne generalforsamling. 

I tilfælde af foreningens opløsning overgår foreningens aktiver og passiver til Herning 

kommune alene betinget af, at Herning kommune påtager sig at videreføre friluftsbadet. 

Hvis Herning kommune ikke ønsker at acceptere dette, afhændes den faste ejendom med  

friluftsbad og øvrige aktiver ved en formelig likvidation, og kreditorerne fyldestgøres i videst 

muligt omfang. 

Hvis foreningens aktiver, herunder den faste ejendom med friluftsbad og evt. andre faste 

ejendomme m.v. afhændes uden, at foreningen i den forbindelse opløses, skal det i 

forbindelsen med afhændelsen evt. fremkomne overskud anvendes til svømmesportens 

fremme og således, at anvendelsen er betinget af godkendelse af byrådet i Herning kommune. 

 

§ 8 

 

En sæson forløber fra den l. april til den 31. marts. 

 

§ 9 

 

Ingen af foreningens medlemmer hæfter solidarisk. 

 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. februar 1998 
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