Vedtægter for foreningen
”Hermes svømmefond”.
§ 1: Navn og hjemstedskommune:
Navn: ”Hermes Svømmefond”.
Foreningens hjemstedskommune:
Frederiksberg Kommune.
Foreningens adresse:
Damsøbadet, Sønderjyllands Alle 6, 2000 Frederiksberg.

§ 2: Formål.
Foreningens formål er

- at virke aktivt for, at der bygges svømmehaller med 50 m bassin i Frederiksberg og
Københavns kommuner
- at støtte svømme- og sociale aktiviteter
m.v. i Hovedstadens Svømmeklub."

Kassereren i Hovedstadens Svømmeklub er samtidig kasserer i ”Hermes Svømmefond”.
1 medlem vælges af og blandt bestyrelsen for
Hovedstadens Svømmeklub og 2 medlemmer
vælges på ”Hermes svømmefonds” generalforsamling.
Formand, kasserer og det af Hovedstadens
Svømmeklub bestyrelse valgte bestyrelsesmedlems valgperiode følger deres valgperiode i Hovedstadens Svømmeklub.
De 2 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen hvert år.
Afgår et bestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem fra
sin bestyrelsespost i Hovedstadens Svømmeklub,
afgår medlemmet samtidig fra sin post i foreningens bestyrelse, og der foretages et nyvalg af et
nyt bestyrelsesmedlem med samme valgperiode
som det afgående medlem.
Afgår et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem kan bestyrelsen midlertidigt udpege et bestyrelsesmedlem, der fungerer frem til førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og
næstformand valgt blandt bestyrelsens øvrige
medlemmer.

§ 3: Medlemmer.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.
Foreningens medlemmer er alle medlemmerne i
Hovedstadens Svømmeklub, der opfylder denne
forenings medlemsbetingelser.

§ 4: Bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Formand og kasserer i Hovedstadens Svømmeklub er ”fødte” medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden eller i
dennes fravær af næstformanden, samt i øvrigt
når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom. Over bestyrelsens møder /
forhandlinger føres en protokol / udarbejdes
mødereferater, der efterfølgende underskrives af
formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
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Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I
tilfælde af stemmelighed er formandens – i hans
fravær næstformandens – stemme afgørende.
Dog kan der kun træffes afgørelser, som er bindende for foreningen, når mindst 3 medlemmer
af bestyrelsen er til stede – deriblandt formanden
eller næstformanden.
Foreningen tegnes af formanden (i dennes fravær
af næstformanden). Ved økonomiske dispositioner over 15.000,- kr. kræves dog underskrift af
formanden (næstformanden) og kassereren i
forening. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.

§ 5: Foreningens økonomi:
Bestyrelsen beslutter efter forslag fra kassereren,
hvorledes Støtteforeningens midler skal anbringes.
Foreningens formue skal anbringes på betryggende vis fortrinsvis i banker, sparekasser og
obligationer, herunder f.eks. i investeringsforeninger, der overvejende investerer i obligationer. Der kan som hovedregel ikke investeres i
aktier. Dog udelukkes ikke et mindre aktiekøb,
f.eks. i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale med en konkret bank for derigennem f.eks. at
opnå konkrete rentefordele.
Som udgangspunkt skal foreningens formue så
vidt muligt holdes intakt, således at det alene er
renteindtægterne, der kan bruges til at fremme
foreningens formål
Der kan i særlige tilfælde, efter bestyrelsens beslutning, investeres i fast ejendom, hvis en sådan
investering kan medvirke til at fremme og styrke
foreningens formål.
Bestyrelses beslutter efter ansøgning fra Hovedstadens Svømmeklub hvilke aktiviteter, der i Hovedstadens Svømmeklub skal støttes økonomisk.

§ 6: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er, med de begrænsninger
som nærværende vedtægter foreskriver, foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om
året inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4
ugers varsel ved opslag på Hovedstadens Svømmeklub hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde
forslag til dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Indkomne forslag optages på den endelige dagsorden, der offentliggøres på Hovedstadens
Svømmeklub hjemmeside senest 4 dage før den
ordinære generalforsamling.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der opfylder reglerne om stemmeberettigelse i Hovedstadens Svømmeklub vedtægter.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og
afgør selv sin lovlighed.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den
måde, hvorpå dagsordenens punkter i henhold til
nærværende vedtægter, skal behandles.
Dirigenten træffer bestemmelse om den måde,
hvorpå afstemninger skal foregå. Dog skal skriftlig
afstemning finde sted, når mindst 5 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer
forlanger det.
Ved personvalg dog hvis ét stemmeberettiget
medlem forlanger det.
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Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen i op til én time, hvis han måtte anse
det for ønskeligt.

uger efter, at mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt en
sådan afholdt.

Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal
blandt de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske på Hovedstadens Svømmeklub hjemmeside. Endelig dagsorden for den ekstraordinære
generalforsamling skal offentliggøres på hjemmesiden senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer kan kun ske på 2 hinanden
følgende generalforsamlinger hvor mindst 3/4 af
de afgivne stemmer er for forslaget.
Har en generalforsamling truffet endelig afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages før tidligst
på den følgende ordinære generalforsamling.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en skriftlig angivelse af forhandlingsemnerne, som skal opføres på
dagsordenen.
Indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling kan ikke finde sted i perioden
den 1. juni til den 31. august.

§ 9: Regnskab og revision.
§ 7: Ordinær generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Foreningens regnskab udarbejdes af kassereren
og forelægges for bestyrelsen medio februar til
godkendelse, hvorefter det forelægges for foreningens revisor til revision.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab til orientering.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer jf. § 4.
6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4 og 5
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen jf. § 6.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder anledning dertil, eller senest 4

Udskrift af det reviderede regnskab skal være
fremlagt på Hovedstadens Svømmeklub kontor
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningen skal til enhver tid have samme revisor
som Hovedstadens Svømmeklub.
Foreningens regnskab forelægges af kassereren
for Hovedstadens Svømmeklub generalforsamling
til orientering.

§10: Foreningens opløsning.
I tilfælde af opløsning af foreningen, overdrages
en eventuel nettoformue til Hovedstadens
Svømmeklub.
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Såfremt Hovedstadens Svømmeklub måtte opløses, ophører foreningen samtidig hermed.
Foreningens eventuelle nettoformue skal da stilles til disposition for Dansk Svømmeunion
(SVØM) til støtte for svømning i Danmark, dog
således at nettoformuen båndlægges i foreningens navn, således at kun renten af kapitalen kan
benyttes til nævnte formål.
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