
Forslag til ændring i forventet* forslag til vedtægtsændring.

For at undgå en demokratisk skævvridning i klubben ønsker jeg at afskaffe fuldmagter.

En søgning på nettet gav følgende resultat i forhold til fuldmagtsregler i andre svømmeklubber
samt i DIF’s standardvedtægter. Oversigt med links til vedtægter

Klub

Fuldm

agter Regl

Helsin

gør 0

* Stemmeret har aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har været aktive medlemmer i

mindst 5 måneder forud for afholdelse af generalforsamlingen, og ikke er i

kontingentrestance. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

For medlemmer under 18 år går stemmeretten til forældre/værge. Hver

forælder/værgepar kan dog max. have 1 stemme, uanset antallet af børn under 18 år.

m.

* Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.

* Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

AGF 0 Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

MK 0

* Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive og passive medlemmer, der er

fyldt 12 år.

*Hvert stemmeberettiget medlem har en stemme. Afstemning skal finde sted

skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker

det.

* Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Gentof

te 0

*Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ethvert medlem har een

stemme forudsat medlemmet ikke er i restance, og at medlemmet har været medlem af

klubben i de sidste 6 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

* Stemmeret har medlemmer der er fyldt 13 år.

*Forældre til medlemmer, der er under 13 år ved generalforsamlingen, kan stemme på

deres barns vegne.

*Forældre til flere medlemmer under 13 år har een stemme pr. medlem under 13 år.

Kvik 2

§ 6 a Fuldmagter

1. Fuldmagter til brug ved afstemninger skal være skriftlige og indeholde datering,

fuldmagtsgivers navn, fuldmagtsgivers underskrift, beskrivelse af hvad fuldmagten

dækker, og hvem fuldmagten er givet til.

2. En deltager ved generalforsamlingen kan maksimalt være i besiddelse af 2

fuldmagter.

3. Fuldmagten skal godkendes af formand og et bestyrelsesmedlem inden

generalforsamlingens start.

4. For fuldmagtsgivere under 18 år skal fuldmagten være underskrevet af forældre eller

værge.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11rREZRIGmdMsfQMl6S_rZNh9gScorpkeXGGxIFhv53Y/edit?usp=sharing
https://svommeklubben.dk/vedtaegter
https://svommeklubben.dk/vedtaegter
http://agf1880.dk/wp-content/uploads/2013/04/Vedt%C3%A6gter_AGF-af-1880.pdf
https://mk31.dk/vedtaegter
https://gentofteswim.dk/vedtaegter2
https://gentofteswim.dk/vedtaegter2
https://kvikkastrup.dk/vedtaegter


STT 0 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Sigma 0

Der kan ikke stemmes ved fuldmagter

Forældre der har børn under 18 år og er medlemmer af klubben, men som ikke selv er

medlemmer har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.

Forældre har kun en stemme uanset hvor mange børn de har

Lyngby 0

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, der betaler

aktivt kontingent, har været medlem de sidste 2 måneder, er fyldt 18 år og ikke er i

kontingentrestance. Stemmeret har endvidere forældre eller værger til medlemmer

under 18 år, hvor medlemmet betaler aktivt kontingent, har været medlem de sidste 2

måneder og ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værger har én stemme pr.

medlem under 18 år. Stemmeret har desuden de i § 5, litra a, nævnte kontingentfrie

medlemmer, dog ikke ansatte trænere. Stemmeret kan kun udøves ved personligt

fremmøde. Såfremt generalforsamlingen afholdes virtuelt, udøves stemmeretten også

virtuelt

Herlev 0

Stk. 4:

Alle aktive med mindst 3 måneders medlemskab har stemmeret.

Passive medlemmer har ikke stemmeret

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Køge 0

Stk. 5.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er Køge Svømmeklubs bestyrelse

og aktive medlemmer samt støttemedlemmer, der har været medlem af foreningen i

mindst seks måneder, og som har betalt kontingent senest en måned før

generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er Køge Svømmeklubs bestyrelse

og aktive medlemmer samt støttemedlemmer, der har været medlem af foreningen i

mindst seks måneder, og som har betalt kontingent senest en måned før

generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse, og der kan kun afgives 1

stemme pr. aktivt medlem eller bestyrelsesmedlem.

Roskil

de 0 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret

Vest

Brønd

by 0

Stk. 3 Alle medlemmer har efter 6 måneders fortsat medlemskab stemmeret, dog har

medlemmer under 13 år ikke stemmeret på generalforsamling. Forældre til medlemmer

under 13 år har stemmeret på disses vegne, dog kun 1 stemme pr. medlem under 13 år.

Stk. 4 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Vallens

bæk 0

Alle aktive medlemmer kan stemme på generalforsamling, der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, ved simpelt flertal, dette gælder dog ikke

opløsning af klubben her kræver der 2 på hinanden ge...

https://www.sttsvoem.dk/page/vedtaegter-for-swim-team-taastrup-stt
https://sigmaswim.dk/wp-content/uploads/2019/02/Vedt%C3%A6gter-Sigma-Swim-Birker%C3%B8d.pdf
https://lsk.dk/om-os/vedtaegter/
http://www.herlevswim.dk/om-herlev-svomning/vedtaegter
https://ksk.mento.club/om-koege-svoemmeklub-1438/vedtaegter/
http://www.roskilde-svoemmeklub.dk/Vedt%c3%a6gter
http://www.roskilde-svoemmeklub.dk/Vedt%c3%a6gter
https://www.vestbrondby.dk/_files/ugd/a7c124_0925e7601fe24d729971aa003d8fa100.pdf
https://www.vestbrondby.dk/_files/ugd/a7c124_0925e7601fe24d729971aa003d8fa100.pdf
https://www.vestbrondby.dk/_files/ugd/a7c124_0925e7601fe24d729971aa003d8fa100.pdf
http://vi39swim.dk/wp-content/uploads/2022/03/Vedtaegter-for-Vallensbaek-Svoemmeklub-VI39-Svoemmeklub.pdf
http://vi39swim.dk/wp-content/uploads/2022/03/Vedtaegter-for-Vallensbaek-Svoemmeklub-VI39-Svoemmeklub.pdf


Solrød 0

c: Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive medlemmer, siddende

bestyrelsesmedlemmer samt forældre til aktive medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, og

som ikke stemmer selv, med én stemme pr. aktivt medlem.

d:Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og dokumentation for medlemskab

skal medbringes.

Såfremt blot ét medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

Odens

e 0

Stk. 11. Valgbare og stemmeberettigede Stemmeberettigede og valgbare til foreningens

bestyrelse er hvert fremmødt aktivt medlem over 18 år, der har været medlem af

foreningen de foregående tre måneder. For et medlem under 18 år, der har været

medlem i de foregående tre måneder op til generalforsamlingen, kan stemmeret og

valgbarhed varetages af en fremmødt forælder eller værge. Forælderen eller værgen

har kun én stemme uanset eget forhold til foreningen. Passive medlemmer er valgbare,

men ikke stemmeberettigede. Æresmedlemmer er både valgbare og

stemmeberettigede. Valgbarhed forudsætter, at man ikke er i restance med kontingent.

Valgbarhed uden fremmøde kan opnås, såfremt man ellers er valgbar og såfremt

formanden har modtaget en skriftlig anmodning herom inden generalforsamlingens

afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Klubbens lønnede medarbejdere kan

ikke vælges til bestyrelsen.

Vejle 0

Stk. 3 Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare. For medlemmer, som ikke

er fyldt 18 år, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i

husstanden under 18 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 18 år. Der kan ikke

stemmes ved fuldmagt.

DIF

standa

rd 0

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem

bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i

kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Jeg stiller derfor forslag om at bestyrelsens fremsatte* vedtægtsændring vedr. fuldmagter
ændres fra 3 til 0 fuldmagter.

*forventes fremstillet af bestyrelsen, da der endnu ikke ligger referat fra bestyrelsesmødet eller
tilgængeligt vedtægtsforslag til gennemsyn den 12 april 2022 kl 12.00.

Med venlig hilsen

Pernille

https://solklub.klub-modul.dk/cms/ClubSolklub/ClubImages/Vedtaegter%202020.doc
https://www.h2odense.dk/om-h2odense/vedtaegter
https://www.h2odense.dk/om-h2odense/vedtaegter
https://vejlesvommeklub.dk/cms/ClubVejlesvommeklub/ClubImages/hjemmesiden/om%20klubben/vedtaegter/Vedtaegter%20for%20Vejle%20Svommeklub%2013032018.pdf
https://www.dif.dk/media/3eyjp2ux/standardvedt%C3%A6gter_web.pdf?la=da
https://www.dif.dk/media/3eyjp2ux/standardvedt%C3%A6gter_web.pdf?la=da
https://www.dif.dk/media/3eyjp2ux/standardvedt%C3%A6gter_web.pdf?la=da

