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Vedtægter for foreningen 

Hovedstadens Svømmeklub, 

Frederiksberg 

 

§ 1. Navn, hjemsted 

og tilhørsforhold 

Foreningens navn er Hovedstadens Svømmeklub. Foreningen er dannet 

den 1. juli 2012 ved en fusion mellem Svømmeklubben GI40Hermes og 

Svømmeklubben København. Foreningens hjemstedskommune er Frede-

riksberg Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion (SVØM) 

under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og be-

stemmelser.  

 

Foreningens under- og specialafdelinger kan frit kalde sig et navn, der 

mere præcist betegner deres aktivitet, dog skal navnet Hovedstadens 

Svømmeklub eller HSK indgå i navnet. 

§ 2. Formål Foreningens formål er at skabe mulighed for svømning for alle og dette 

skal ske gennem: 

• at tilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og motions-miljø  

• at fastholde en stærk klubkultur 

• at arrangere sportslige og sociale arrangementer  

• at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne 

Foreningen ønsker at bidrage til at øge samfundets mentale og sociale 

sundhed. 

 

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at 

engagere sig og tage et medansvar for foreningen. 

§ 3. Medlemskab 

 

 

 

Stk. 2 Indmeldelse 

 

 

 

 

 

Stk. 3 Passive med-

lemmer 

Stk. 4 Æresmedlemmer 

 

Foreningen optager medlemmer i henhold til gældende love under DIF. 

Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at nægte optagelse i foreningen 

under hensyn til pågældendes vandel eller andre forhold. 

 

Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside eller til foreningens 

kontor/administration.  

 

Medlemmer kan orientere sig om foreningens vedtægter på foreningens 

hjemmeside. 

 

Der kan optages passive medlemmer. 

 

Æresmedlemmer kan efter forslag udnævnes, beslutning herom træffes 

af bestyrelsen. 

§ 4. Kontingent 

 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens be-

slutning helårligt, halvårligt eller evt. kvartalsvis forud for aktive med-
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Stk. 2 Kontingentfrita-

gelse 

 

 

Stk. 3 Kontingentfri 

medlemmer 

lemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet dog helårligt 

forud. 

 

Medlemmer kan helt eller delvis fritages for at betale kontingent i et 

nærmere fastsat tidsrum, når de fremsætter skriftlig anmodning herom 

til bestyrelsen.  

 

Bestyrelsens medlemmer samt æresmedlemmer og revisorer er kontin-

gentfri. 

§ 5. Udmeldelse, slet-

ning og eksklusion 

 

Stk. 2 Restance 

 

 

Stk.3 Sociale sammen-

komster 

 

 

 

 

Stk. 4 Eksklusion  

 

Udmeldelse skal ske til foreningens kontor/administration. Kontingent 

tilbagebetales iht. foreningens medlemsbetingelser. 

 

Medlemskab af foreningen ophører, hvis et medlem, trods påkrav, und-

lader at betale kontingent eller andet skyldigt bidrag til foreningen. 

 

Ved enhver sammenkomst/fest skal der være en overordnet ansvarlig for 

overholdelse af foreningens regler i forbindelse med arrangementets 

afvikling. Ved sammenkomster og fester m.v. er det en selvfølge, at der 

ikke findes eller indtages euforiserende stoffer. Hvis dette forbud brydes, 

medfører det øjeblikkelig eksklusion af foreningen. 

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder foreningens ved-

tægter og/eller de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe eller i øv-

rigt, hvis særlige forhold giver anledning hertil. Eksklusion kræver, at 2/3 

af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Medlemmet skal inden 

bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sine 

synspunkter over for bestyrelsen. En eksklusion kan prøves på en efter-

følgende generalforsamling. 

§ 6. Generalforsam-

ling 

 

 

Stk. 2 Ordinær gene-

ralforsamling 

 

Stk. 3 Indkaldelse 

 

 

 

 

Stk. 4 Indkomne for-

slag 

 

 

Stk. 5 Valg af dirigent 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggen-

der. Forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen 

ikke træffe bindende beslutning om. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 

april måned. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel med dags-

orden på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på ge-

neralforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til foreningens kon-

tor/administration senest to uger før generalforsamlingen. 

 

Indkomne forslag optages på den endelige dagsorden, der offentliggøres 

på foreningens hjemmeside senest syv dage før den ordinære general-

forsamling.  

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten afgør generalforsam-
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Stk. 6 Afstemninger 

 

 

 

 

Stk. 7 Valg af formand 

og kasserer 

 

Stk. 8 Valg af 2 besty-

relsesmedlemmer  

 

Stk. 9 Valg af bestyrel-

sesmedlemmer fra 

afdelingerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 10 Suppleanter 

 

 

 

 

 

Stk. 11 Valg af interne 

revisorer  

 

 

Stk. 12 Valgbare og 

lingens lovlighed. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, 

hvorpå dagsordenens punkter i henhold til nærværende vedtægter, skal 

behandles. Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen, hvis 

dette anses for hensigtsmæssigt. 

 

Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemningen skal 

foregå. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når mindst fem af de til-

stedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Ved per-

sonvalg dog hvis ét stemmeberettiget medlem forlanger det 

 

Generalforsamlingen vælger en formand i lige år og en kasserer i ulige år.  

 

 

Tillige vælges to menige medlemmer til bestyrelsen (et i lige år og et i 

ulige år). 

 

Herudover vælges følgende medlemmer til bestyrelsen: 

 

• To medlemmer som repræsentanter for Svømmeskolen (alle for-

ældre med børn i Svømmeskolen er valgbare)  

• To medlemmer indstillet af Konkurrenceafdelingen. 

• Et medlem indstillet af Masterafdelingen. 

• Et medlem indstillet af Vandpoloafdelingen. 

• Et medlem indstillet af Synkroafdelingen. 

 

Samtlige kandidater skal fremgå af den endelige dagsorden og skal være 

indsendt skriftligt til kontoret/administrationen senest to uger før gene-

ralforsamlingen.  

 

Foruden ovenstående 11 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsam-

lingen er formanden for ”Gymnastik og Svømmeforeningen Hermes Byg-

gefond (Støtteforeningen)” eller et andet medlem udpeget af Støtte-

foreningens bestyrelse automatisk medlem af bestyrelsen for HSK. 

 

Der kan vælges i alt to suppleanter til bestyrelsen, den ene vælges i lige 

år og den anden i ulige år. Ved forfald af et bestyrelsesmedlem, der re-

præsenterer en af afdelingerne har den pågældende afdeling mulighed 

for at udpege en afdelingssuppleant frem til førstkommende generalfor-

samling. 

 

Der kan blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer vælges to 

interne revisorer, den ene vælges i lige år og den anden i ulige år. Besty-

relsens medlemmer kan ikke vælges som revisorer. 

 

Medlemmer, der er fyldt 16 år og har været aktivt eller passivt medlem 
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stemmeberettigede 

 

 

Stk. 13 Beslutnings-

dygtighed 

 

Stk. 14 Fuldmagt 

 

 

Stk. 15 Simpelt flertal 

 

 

 

Stk. 16 Vedtægtsæn-

dringer 

 

 

 

 

Stk. 17 Referat 

de sidste 12 måneder, er valgbare og stemmeberettigede. For medlem-

mer under 16 år kan forældremyndighedens indehaver træde i stedet.  

 

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal 

medlemmer. 

 

Der kan stemmes ved fuldmagt. Intet medlem kan dog stemme med me-

re end fem fuldmagter. 

 

Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er forslaget 

forkastet.  

 

En ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af foreningens med-

lemmer stemmer for forslaget. Hvis det ikke kan opnås, at 2/3 af med-

lemmerne har stemt for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan ved-

tægtsændringerne vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. 

 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Refe-

ratet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten. 

§ 7. Dagsorden for 

ordinær generalfor-

samling 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det 

kommende år til orientering 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)  

7. Valg af et bestyrelsesmedlem  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for svømmeskolen og afdelingerne  

9. Valg af suppleant 

10. Valg af intern revisor 

11. Eventuelt 
 

§ 8. Ekstraordinær 

generalforsamling 

 

 

Stk. 2 Indkaldelse 

 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anled-

ning dertil eller senest 4 uger efter, at mindst 50 af foreningens stemme-

berettigede medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt.  

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på foreningens 

hjemmeside. Endelig dagsorden for den ekstraordinære dagsorden of-

fentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før den ekstraor-

dinære generalforsamling. 
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Stk. 3 Afholdelse 

 

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling kan ikke finde sted i 

perioden den 1. juli til den 15. august. 

§ 9. Bestyrelsen 

 

 

 

Stk. 2 Konstituering 

 

 

Stk. 3 Tegning af for-

eningen 

Stk. 4 Prokura 

 

 

 

 

Stk. 5 Direktøren 

 

 

Stk. 6 Forretningsud-

valg 

 

 

Stk. 7 Referat 

 

 

Stk. 8 Afstemning  

 

 

 

 

Stk. 9 Forretningsor-

den 

Foreningen ledes af den valgte bestyrelse, der træffer afgørelse i alle 

økonomiske og administrative spørgsmål, og forpligter denne under an-

svar over for generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med en næstformand. Bestyrel-

sen nedsætter de for foreningens drift nødvendige udvalg.  

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. 

 

Bestyrelsen kan ansætte en direktør og give prokura til denne. Direktø-

ren repræsenterer foreningen udadtil og har ret til at handle på forenin-

gens vegne i alt, hvad der hører til foreningens drift. Den meddelte pro-

kura kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen.  

 

Direktørens forhold reguleres gennem en direktørinstruks. Direktøren 

fungerer som sekretær for bestyrelsen.  

 

Formand, næstformand, kasserer samt yderligere et bestyrelsesmedlem 

udgør foreningens forretningsudvalg, og fordeler de enkelte arbejdsop-

gaver imellem sig. 

 

Over bestyrelsens møder udarbejdes mødereferater, der efterfølgende 

godkendes af bestyrelsen. 

 

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. Dog kan der kun træffes afgørelser, 

når mindst 7 af bestyrelsens medlemmer er til stede – deriblandt for-

manden og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 10. Regnskab  

 

 

Stk. 2 Forelæggelse for 

bestyrelsen 

 

 

Stk. 3 Underskrift  

 

 

Stk. 4 Regnskabets 

tilgængelighed  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningen skal benytte regi-

streret/statsautoriseret revisor til revision af regnskabet. 

 

Kassereren forelægger regnskabet for bestyrelsen senest medio februar 

måned til godkendelse, hvorefter det forelægges foreningens revisorer til 

revision.  

 

Efter afsluttet revision underskrives det reviderede regnskab af bestyrel-

sen.  

 

Det reviderede regnskab skal senest otte dage før generalforsamlingen 

være tilgængeligt på foreningens kontor.  
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Stk. 5 Placering af for-

eningens midler 

 

 

 

 

 

Stk. 6 Revisorers 

adgang til kontrol 

 

Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler, anbringes på be-

tryggende vis i banker, sparekasser og obligationer herunder investe-

ringsforeninger. Foreningen investerer overvejende i obligationer, og der 

kan som hovedregel ikke investeres i aktier. Dog udelukkes ikke et min-

dre aktiekøb, f.eks. i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale med en 

konkret bank, for derigennem f.eks. at opnå konkrete rentefordele. 

 

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og behold-

ninger. 

§ 11. Foreningens op-

løsning 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 2 Fusion med en 

anden forening 

 

Stk. 3 Formuens for-

deling efter en evt. 

opløsning af forenin-

gen 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øje-

med indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslut-

ningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. For at forslaget om opløsning kan vedtages, 

kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for forslaget. Opnås et 

sådant flertal ikke, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsam-

ling, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 stemmeflerhed, uanset hvil-

ket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

 

En fusion med en anden forening betragtes ikke som en opløsning af for-

eningen. 

 

Ved opløsning af foreningen, skal en eventuel nettoformue stilles til rå-

dighed for Dansk Svømmeunion (SVØM) til støtte for svømning i Dan-

mark. 

 


