
Vedtægter for De Blå Næser – Sæby Vinterbadere

1.0 Foreningen
1.1 Navn

Foreningens navn er De Blå Næser – Sæby Vinterbadere, stiftet den 16. januar 2010.
1.2 Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Sæby i Frederikshavn Kommune.
1.3 Formål

Det er foreningens formål at varetage og udbrede interessen for vinterbadning i 
lokalområdet.

1.4 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer af begge køn fra det fyldte 16. år. Evt. yngre 
medlemmer kan deltage ifølge med voksne.

1.5 Aktiviteter
Der bades fra oktober til april. Som hovedregel arrangeres der fællesbadning hver lørdag
morgen, ligesom der arrangeres en månedlig aftenbadning ved fuldmåne. Herunder kan 
der bades i mindre eller større grupper efter ønske og behov.

1.6 Opløsning
foreningen kan opløses hvis 2/3 af medlemmerne på to af hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer for en sådan

2.0 Generalforsamlingen
2.1 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i Sæby. Den 
årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

2.2 Varsel og indkaldelse
Varsling af generalforsamlingen udsendes senest en måned forindenden for mødets 
fastsatte dato. 
Skriftlige forslag til dagsordenpunkter skal være formanden i hænde senest to uger før 
mødet. 
Endelig indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes senest en uge før mødet. 
De samme tidsfrister er gældende ved en evt. ekstraordinær generalforsamling. 
Alle varsler og indkaldelse sker ved udsendelse af E-mail samt ved opslag i klubhuset.

2.3 Dagsorden
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde:
A) Bestyrelsen beretning. 
B) Årsregnskab og status med påtegning af revisorer. 
C) Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af 
kontingent. 
D) Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for to år, idet der vælges tre medlemmer i lige år 
og to i ulige år. 
E) Valg af en suppleant for to år, i henholdsvis lige og ulige år. 
F) Valg af en revisor for to år, i henholdsvis lig og ulige år. 
G) Indkomne forslag. 
H) Eventuelt.
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2.4 Beslutninger og referat
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, 
leder denne, og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling, stemmeafgivning, samt 
resultaterne af samme.
Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpel stemmeflertal. 
Der føres protokol over det på generalforsamlingen besluttede. 
Denne underskrives af dirigenten og referenten.

2.5 Vedtægtsændringer
Beslutninger om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen og er kun 
gyldige, såfremt de besluttes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

2.6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når 
mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom, eller når en tidligere 
generalforsamling har besluttet det.

3.0 Bestyrelsen
3.1 Sammensætning

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer man sig 
således: en formand, en kasserer, en sekretær og to medlemmer med stemmeret.

3.2 Tegningsret
Bestyrelsen tegnes af formanden og kasseren i forening.

3.3 Opgaver
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Det påhviler bestyrelsen at sørge for en god og forsvarlig varetagelse af foreningens 
anliggender under skyldig hensyntagen til de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

4.0 Økonomien
4.1 Regnskabsår

Foreningens regnskab løber fra 01. jauar til 31. december.
4.2 Anbringelse

Foreningens midler skal være anbragt i et lokalt pengeinstitut. Dog skal det være 
bestyrelsen tilladt af have en kassebeholdning, såfremt den daglige drift nødvendiggør 
sådant.

4.3 Foreningens opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en evt. kapital Frederikshavn Kommune, 
som genfordeler disse midler til almennyttige formål i kommunen efter 
Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

5.0 Samværsregler
Det er ethvert medlems ansvar, at bade- og omklædningsfaciliteterne efterlades i pæn og 
ryddelig stand og at evt. mangler straks meddeles til bestyrelsen. Al badning og øvrige 
færden på foreningens område sker på eget ansvar.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2014.
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