
 
Vedtægter for Lynæs Havbad 

 

§1 Klubbens navn er Lynæs Havbad, Lynæs, Halsnæs Kommune. 

Foreningen er stiftet den 16. juni 2015. 

§2 Foreningens formål er: 

at udbrede kendskabet til havbadning. 

at skabe trygge rammer for badning sommer og vinter både i ord og handling med respekt for hinanden i ord og 
handling. 

at få mulighed for at etablere aftaler om at bade sammen med andre fra klubben 

at kunne aftale fælles arrangementer 

§3 Som medlem af klubben kan optages alle over 18 år. Indmeldelse i badeklubben er gældende ved indbetaling 
af kontingent på klubbens bankkonto. Medlemskabet gælder i det kalenderår indbetalingen foretages. 

Udmeldelse kan ske via e-mail til badeforeningen med virkning ved udgangen af året. Såfremt et medlem er i 
restance efter 1. marts betragtes medlemmet som udmeldt af klubben. 

§4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter . Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 
år med 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Suppleanterne vælges for 1 år. 

§5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et 
bestyrelsesmedlem. 

§6 Der afholdes generalforsamling én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske pr. 
mail senest 14 dage før generalforsamlingen. 

§7 Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer, 
som har betalt kontingent. Valg til bestyrelsen kan afgøres skriftligt, hvis mere end et medlem ønsker det. 

§8 Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 

6. Behandling af evt. indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen  



8. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

9. Valg af 1 intern revisor for 2 år 

10. Evt. 

 

 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 10 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen. 

§10 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne leder bestyrelsen 
klubben. 

§11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen eller 

mindst 10% af medlemmerne fremsætter ønske herom med mindst et skriftligt punkt til en dagsorden. Der 
indkaldes mindst 3 uger efter anmodningen er fremkommet. 

Med hensyn til indkaldelsesform, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme betingelser som for den 
ordinære generalforsamling. 

§12 Regnskabet løber fra 1/1 – 31/12. Kassereren administrerer foreningens regnskab og bankkonto. Formanden 
og kasserer tegner foreningen. 

§13 Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

§14 Eksklusion kan foretages, hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller ikke følger de regler, der er 
opsat i badehuset og nævnt på Lynæs Havbads hjemmeside. 

Eksklusion af et medlem kan både foretages af bestyrelsen og generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har myndighed til at foretage de eksklusioner, som de vurderer er absolut nødvendige. Samtidig har 
det medlem, der bliver ekskluderet, ret til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling, hvor alle 
medlemmer kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det 
ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen. 

§15 Opløsning af klubben kan ske ved mindst 2 på hinanden følgende generalforsamlinger/ekstraordinære 
generalforsamlinger med mellem 14 og 21 dages mellemrum. Det første indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

§16 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende 
generalforsamling. 

 

 

 



Forslag til ændring 

§15 Opløsning af klubben kan ske ved mindst 2 på hinanden følgende generalforsamlinger/ekstraordinære 
generalforsamlinger med mellem 14 og 21 dages mellemrum. Det første indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

§16 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende 
generalforsamling. 

 


