
 

Vedtægter for  

Støtteforeningen  

HERMES Byggefond. 
 

 
§ 1. Navn 

 

1. Støtteforeningens navn er 

HERMES Byggefond. 

 

2. Hjemstedskommunen er Frede-

riksberg. 

 

3. Adresse: Bernhard Bangs Alle 

43-45, 2000 Frederiksberg. 

 

§ 2. Formål 

 

1. Støtteforeningens formål er:  

a. at støtte de to idrætsforenin-

ger Gymnastikforeningen 

HERMES og Svømmeforenin-

gen HSK økonomisk. 

b. at være en overbygning og et 

samlingspunkt for de to for-

eninger og sikre et godt samar-

bejde mellem disse. 

 c. at sikre, at ejerlejligheden på 

adressen bevarer sin værdi og 

holdes funktionelt up to date. 

 d. at administrere de fælles 

arealer og de økonomiske græn-

seflader mellem de to foreninger 

og Støtteforeningen. 

e. at generere indtægter fra tred-

jepart med henblik på at fremme 

Støtteforeningens formål. 

 

§ 3. Medlemskab 

 

1. Alle, der er eller bliver 

medlem af Gymnastikfor-

eningen HERMES og/eller 

Svømmeforeningen HSK, 

optages automatisk som 

medlemmer af Støttefor-

eningen. 

 

2. Ingen kan være medlem af 

støtteforeningen uden sam-

tidig at være medlem af 

Gymnastikforeningen 

HERMES og/eller Svøm-

meforeningen HSK. 

 

 

 

3. Medlemslister over Støttefor-

eningens medlemmer føres af 

Gymnastikforeningen HER-

MES og Svømmeforeningen 

HSK. 

 

§ 4. Bestyrelse 

 

1. Bestyrelsen består af 6-8 med-

lemmer. Formanden for Gym-

nastikforeningen HERMES og 

formanden for Svømmefor-

eningen HSK er fødte med-

lemmer. De øvrige vælges af 

generalforsamlingen. 

 

2. Valgbar til bestyrelsen er et-

hvert medlem, der er fyldt 25 

år og som har været medlem af 

Gymnastikforeningen HER-

MES eller Svømmeforeningen 

HSK i mindst de sidste 5 år. 

Det er yderligere en betingelse, 

at vedkommende bringes i for-

slag som bestyrelsesmedlem af 

Støtteforeningens bestyrelse; 

dog kan en samlet bestyrelse 

dispensere fra 5-års kravet. 

 

3. De af generalforsamlingen 

valgte bestyrelsesmedlemmer 

vælges for 2 år ad gangen. De 

3 afgår efter tur i de ulige år. 

De øvrige afgår i de lige år. 

 

4. Bestyrelsen vælger selv blandt 

sine medlemmer – dog ikke 

blandt de fødte medlemmer – 

formand og næstformand. 

 

5. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

 

6. Bestyrelsen indkaldes af for-

manden eller i denne fravær af 

næstformanden og skal sam-

menkaldes, når enten forman-

den, næstformanden eller 

mindst 3 bestyrelsesmedlem-

mer fremsætter ønske derom. 

 

7. Bestyrelsen er alene beslut-

ningsdygtig, når mindst 4 be-

styrelsesmedlemmer, hvoraf 

den ene skal være enten for-

manden eller næstformanden, 

er til stede. 

 

 

 

8. Afgørelser træffes ved simpel 

stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens 

– i hans fravær næstforman-

dens – stemme afgørende. 

 

§ 5. Bestyrelsens supplering 

 

1. Fratræder et medlem af Støt-

teforeningens bestyrelse i lø-

bet af funktionsperioden, kan 

den øvrige bestyrelse supple-

re sig med et nyt bestyrel-

sesmedlem, hvis funktionstid 

falder sammen med det afgå-

ende medlems. Suppleanten 

skal godkendes på førstkom-

mende ordinære generalfor-

samling, med mindre funkti-

onstiden ophører på denne. 

 

§ 6. Kompetence  

 

1. Bestyrelsen har den daglige 

ledelse af foreningen.  

 

2. Bestyrelsen beslutter, hvorle-

des Støtteforeningens midler 

skal anbringes. 

 

3. Støtteforeningen tegnes af 

formanden og næstformanden 

i forening eller af 4 bestyrel-

sesmedlemmer. 

 

4. Bestyrelsen kan meddele 

prokura. 

 

§ 7. Regnskab og revision 

 

1. Regnskabsåret er kalender-

året. 

 

2. Til at revidere Støtteforenin-

gens regnskab vælges 2 revi-

sorer af generalforsamlingen 

blandt medlemmerne efter 

forslag fra bestyrelsen. Besty-

relsesmedlemmer kan ikke 

vælges som revisorer. 

 

3. Revisorerne vælges for 2 år 

ad gangen.  Den ene revisor 

afgår de ulige år, og den an-

den revisor afgår de lige år. 

 

 

 

 

 



4. Generalforsamlingen kan 

ud over de nævnte 2 reviso-

rer vælge en statsautorise-

ret- eller registreret revisor. 

 

§ 8. Generalforsamlinger 

 

1. Generalforsamlingen er, 

med de begrænsninger som 

fremgår af nærværende 

vedtægter, Støtteforenin-

gens højeste myndighed. 

 

2. Alle generalforsamlinger 

indkaldes med mindst 4 

ugers varsel ved opslag på 

de tilknyttede foreningers 

hjemmesider. Indkaldelsen 

skal indeholde forslag til 

dagsorden. Forslag, der øn-

skes behandlet på general-

forsamlingen, skal være 

indsendt skriftligt til besty-

relsen senest 2 uger før ge-

neralforsamlingen. Ind-

komne forslag optages på 

den endelige dagsorden, der 

offentliggøres ved opslag 

på de tilknyttede forenin-

gers hjemmesider 1 uge før 

den ordinære generalfor-

samling. 

 

3. Generalforsamlingen kan 

kun træffe beslutning om 

forslag, der er opført på 

dagsordenen. 

 

4. Stemmeberettigede er et-

hvert tilstedeværende med-

lem, som opfylder betingel-

serne for at blive valgt som 

medlem af bestyrelsen. 

 

5. Generalforsamlingen væl-

ger selv sin dirigent. 

 

6. Generalforsamlingen afgør 

selv sin lovlighed. 

 

7. Generalforsamlingen er be-

slutningsdygtig uden hen-

syn til de fremmødtes antal. 

 

8. Dirigenten afgør alle 

spørgsmål om sagernes be-

handlingsmåde, afstemnin-

gerne og udfaldet heraf. 

 

 

9. Skriftlig afstemning finder 

sted, når mindst 10 af de tilste-

deværende og stemmeberetti-

gede medlemmer fremsætter 

ønske herom. 

 

10. Dirigenten kan suspendere ge-

neralforsamlingen i op til en 

time. 

 

11. Alle afgørelser - bortset fra 

spørgsmål om ændring af ved-

tægterne eller om Støttefor-

eningens opløsning - træffes 

ved simpel stemmeflerhed. I 

tilfælde af stemmelighed er 

forslaget forkastet. 

 

12. Forslag om ændring af vedtæg-

terne eller om Støtteforenin-

gens opløsning kan alene finde 

sted, såfremt forslaget er ved-

taget af bestyrelsen med 

mindst ¾’s flertal og såfremt 

forslaget vedtages af general-

forsamlingen med mindst ¾’s 

majoritet 

 

13. Støtteforeningens opløsning 

kan alene finde sted, såfremt 

forslaget vedtages med mindst 

¾’s majoritet på en efterføl-

gende ekstraordinær general-

forsamling. 

 

14. Har en generalforsamling truf-

fet afgørelse i en sag, kan den 

ikke genoptages før tidligst på 

den følgende ordinære general-

forsamling. 

 

§ 9. Den ordinære generalfor-

samling 

 

1. Ordinær generalforsamling af-

holdes hvert år inden udgangen 

af marts måned med følgende 

dagsorden:     

         1. Valg af dirigent   

         2. Bestyrelsens beretning  

  3. Forelæggelse af det  

      reviderede regnskab  

      til orientering. 

  4. Indkomne forslag.      

  5. Valg af bestyrelsesmed- 

      lemmer og 1 revisor.                             

  6. Eventuelt. 

 

 

 

§ 10. Ekstraordinær generalfor-

samling.       

                            

1. Ekstraordinær generalforsam-

ling afholdes enten efter be-

styrelsens beslutning herom, 

eller når mindst 25 stemme-

berettigede medlemmer 

skriftligt fremsætter               

ønske herom med angivelse 

af forhandlingsemnerne. 

 

§ 11. Kontingent.  

 

1. Bestyrelsen fastsætter forud 

for hvert regnskabsår størrel-

sen af kontingent - ensartet 

for alle medlemmer - der skal 

betales for det kommende år. 

 

2. Bestyrelsen foranlediger kon-

tingentet opkrævet via de til-

knyttede foreniner. 

 

3. I tilfælde af kontingentrestan-

ce fortabes stemmeretten. 

 

§ 12. Opløsning.  

 

1. I tilfælde af Støtteforeningens 

opløsning, overdrages netto-

formuen til Gymnastikfor-

eningen HERMES og 

Svømmeforeningen HSK ef-

ter antallet af aktive med-

lemmer i de to foreninger, 

dog med minimum 25 % til 

den mindste forening. 

 

2. Såfremt både Gymnastikfor-

eningen HERMES og 

Svømmeforeningen HSK 

måtte opløses, ophører Støtte-

foreningen samtidig hermed. 

Støtteforeningens nettofor-

mue skal da stilles til disposi-

tion for Danmarks Gymna-

stik-Forbund (DGF) og 

Dansk Svømmeunion (DSU) 

til støtte for idrætslige aktivi-

ter efter ovenstående forde-

lingsnøgle. 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlin-

gen den 22. marts 2017. 

 

  

 


