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Vedtægter foreningen 

HERMES Byggefond. 

 
§ 1. Navn 

1. Foreningens navn er HER-

MES Byggefond.                           

2.  Hjemstedskommunen er 

Frederiksberg. 

 

3. Adresse:  Bernhard Bangs 

Alle 41A, 4., 

2000Frederiksberg. 

 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er at støtte de 

to idrætsforeninger Gymnastik-

foreningen HERMES og HSK, 

Hovedstadens Svømmeklub. 

 

1. Foreningen kan eje fast ejen-

dom og værdipapirer. 

 

2. Foreningen skal være en 

overbygning og et samlings-

punkt for de to foreninger og 

sikre et godt samarbejde mel-

lem disse.  

 

3. Foreningen ejer ejerlejlighed 

nr. 2 på adressens 3. og 4. sal 

og skal sikre, at ejerlejlighe-

den bevarer sin værdi og 

holdes funktionelt up to date. 

 

4. Foreningen er medlem af 

Ejerforeningen Flintholm 

Svømmehal og opkræver 

ejerforeningsbidrag og andre 

driftsomkostninger hos de to 

foreninger efter fordelingstal-

lene 31 til Hermes Gymna-

stikforening og 69 til HSK. 

Fordelingstallene er udreg-

ning på baggrund af arealfor-

delingen i ejerlejligheden. 

Ændres denne fordeling, æn-

dres fordelingstallene tilsva-

rende. Forbrugsudgifter som 

varme, el, vand og internet 

kan efter bestyrelsens anvis-

ninger fordeles efter en an-

den anvisning (efter forbrug) 

end de 31 og 69.  

 

§ 3. Medlemskab 

1. Alle, der er eller bliver 

medlem af Gymnastik-

foreningen HERMES 

og/eller Hovedstadens 

Svømmeklub, optages 

automatisk som med-

lemmer af Foreningen. 

 

2. Ingen kan være medlem 

af foreningen uden sam-

tidig at være medlem af 

Gymnastikforeningen 

HERMES og/eller Ho-

vedstadens Svømme-

klub. 

 

§ 4. Bestyrelse 

 

Bestyrelsen består af en repræ-

sentant udpeget af bestyrelsen i 

Hovedstadens Svømmeklub og en 

repræsentant udpeget af bestyrel-

sen i Gymnastikforeningen Her-

mes. Kassereren for Hovedsta-

dens Svømmeklub er kasserer for 

Hermes Byggefond og er dermed 

også med i bestyrelsen.  

Bestyrelsen kan beslutte at udpe-

ge op til yderligere to medlemmer 

til bestyrelsen. En sådan udpeg-

ning gælder frem til næste ordi-

nære generalforsamling. Genud-

pegning kan finde sted. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv 

med formand og næstformand. 

Kassereren for Hovedstadens 

Svømmeklub er kasserer for 

Hermes Byggefond. 

 

1. Bestyrelsen fastsætter 

selv sin forretningsor-

den. 

 

2. Bestyrelsen indkaldes af 

formanden, eller i denne 

fravær af næstforman-

den, og skal sammen-

kaldes, når enten for-

manden eller næstfor-

manden fremsætter øn-

ske derom. 

 

3. Afgørelser træffes ved 

simpel stemmeflerhed. I 

tilfælde af stemmelighed 

er formandens – i hans 

fravær næstformandens 

– stemme afgørende. 

 

§ 5. Bestyrelsens supplering 

 

Fratræder et medlem af for-

eningens bestyrelse i løbet af 

funktionsperioden, kan den 

øvrige bestyrelse supplere sig 

med et nyt bestyrelsesmed-

lem, hvis funktionstid falder 

sammen med det afgående 

medlems. 

 

§ 6. Kompetence  

1. Bestyrelsen har den dag-

lige ledelse af forenin-

gen.  

 

2. Bestyrelsen beslutter, 

hvorledes foreningens 

midler skal anbringes. 

 

3. Foreningen tegnes af 

formanden og næstfor-

manden i forening.  

 

4. Bestyrelsen kan meddele 

prokura. 

 

5. HSK yder efter aftale 

administrativ bistand til 

HERMES Byggefond 

bl.a. omkring den dagli-

ge bogføring, regnskab 

m.v. Omfang og evt. ho-

norering aftales en gang 

årligt. 

 

 

 

§ 7. Regnskab og revision 

1. Regnskabsåret er kalen-

deråret. 

 

2. Revisor skal altid være 

den samme (statsautori-

seret eller registreret) 

som reviderer regnska-

bet for Hovedstadens 

Svømmeklub. 

 

§ 8. Generalforsamlinger 

1. Generalforsamlin-

gen er, med de be-

grænsninger som 

fremgår af nærvæ-

rende vedtægter, 
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foreningens højeste 

myndighed. 

 

2. Generalforsamlin-

gen kan kun træffe 

beslutning om for-

slag, der er opført 

på dagsordenen. 

 

3. Stemmeberettiget er 

ethvert tilstedevæ-

rende medlem af 

Gymnastikforenin-

gen Hermes og Ho-

vedstadens Svøm-

meklub, der er 

stemmeberettiget i 

egen forening.  

 

4. Generalforsamlin-

gen vælger selv sin 

dirigent. 

 

5. Generalforsamlin-

gen afgør selv sin 

lovlighed. 

 

6. Generalforsamlin-

gen er beslutnings-

dygtig uden hensyn 

til de fremmødtes 

antal. 

 

7. Dirigenten afgør al-

le spørgsmål om sa-

gernes behand-

lingsmåde, afstem-

ningerne og udfaldet 

heraf. 

 

8. Skriftlig afstemning 

finder sted, når 

mindst 10 af de til-

stedeværende og 

stemmeberettigede 

medlemmer frem-

sætter ønske herom. 

 

9. Dirigenten kan su-

spendere general-

forsamlingen i op til 

en time. 

 

10. Alle afgørelser – 

bortset fra spørgs-

mål om ændring af 

vedtægterne eller 

om foreningens op-

løsning – træffes 

ved simpel stemme-

flerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er 

forslaget forkastet. 

 

11.  Forslag om æn-

dring af vedtægterne 

eller om foreningens 

opløsning kan alene 

finde sted, såfremt 

forslaget er vedtaget 

af bestyrelsen med 

mindst 2/3flertal og 

såfremt forslaget af 

generalforsamlingen 

vedtages med 

mindst 2/3 flertal 

blandt de fremmød-

te. Hvis et sådant 

flertal ikke opnås, 

kan der indkaldes til 

en ekstraordinær 

generalforsamling. 

På en sådan ekstra-

ordinær generalfor-

samling træffes be-

slutning om ændring 

af vedtægterne eller 

foreningens opløs-

ning ved simpelt 

flertal blandt de 

fremmødte og 

stemmeberettigede 

(se § 9 stk.11). 

 

§ 9. Den ordinære general-

forsamling 

1. Ordinær generalforsam-  

ling afholdes hvert år inden 

udgangen af april måned 

med følgende dagsorden:                      

 

Valg af dirigent.            

Bestyrelsens beretning.  

Forelæggelse af det revi- 

derede regnskab til orien- 

tering.                  

Indkomne forslag.      

Eventuelt. 

 

2. Ordinære generalfor-

samling indkaldes 

med mindst 4 ugers 

varsel til afholdelse 

inden udgangen af 

april på de tilknyttede 

foreningers hjemmesi-

der. Indkaldelsen skal 

indeholde forslag til 

dagsorden. Forslag, 

der ønskes behandlet 

på generalforsamlin-

gen, skal være ind-

sendt skriftligt til be-

styrelsen senest 2 uger 

før generalforsamlin-

gen. Indkomne forslag 

optages på den endeli-

ge dagsorden, der of-

fentliggøres på de to 

foreningers hjemmesi-

der senest 4 dage før 

den ordinære general-

forsamling.   

                    

 

§ 10. Ekstraordinær generalfor-  

          samling. 

                                  

1. Ekstraordinær general-

forsamling afholdes en-

ten efter bestyrelsens be-

slutning herom, eller når 

mindst 25 stemmeberet-

tigede medlemmer             

               skriftligt fremsætter               

ønsker herom, ledsaget 

af en skriftlig angivelse 

af forhandlingsemnerne. 

Ekstraordinær general-

forsamling skal indkal-

des med mindst 2 ugers 

varsel efter opslag på 

foreningernes hjemme-

sider med angivelse af 

foreløbig dagsorden. 

Endelig dagsorden of-

fentliggøres på de to for-

eningers hjemmesider 4 

dage før den ekstraordi-

nære generalforsamling. 

 

 

§ 11. Opløsning.  

 

1. I tilfælde af foreningens 

opløsning, overdrages 

nettoformuen til Gymna-

stikforeningen HERMES 

og Hovedstadens 

Svømmeklub efter de 

gældende fordelingstal.  

Der henvises her til § 2, 

stk.4, for eventuelle æn-
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dringer i fordelingstalle-

ne. 

                 

2. Såfremt både Gymna-

stikforeningen HERMES 

og Hovedstadens 

Svømmeklub måtte op-

løses, ophører forenin-

gen samtidig hermed. 

Foreningens nettoformue 

skal da stilles til disposi-

tion for Dansk Gymna-

stik-Forbund (DGF) og 

Dansk Svømmeunion til 

støtte for idrætsgymna-

stik og svømning i 

Danmark den gældende 

fordelingsnøgle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


