
Vedtægter for ”Støtteforeningen til minde om Signe Krag Andersen” 

 

§1: Støtteforeningen er oprettet den 18/3-2019 og har hjemsted i Allerød kommune. 

       Foreningens CVR nr. er 40354417 

       Foreningens stiftere er Kenneth Mark Andersen og Louise Krag Andersen 

 

§2: Støtteforeningen har til formål at bidrage økonomisk til forebyggende og/eller sundhedsfremmende 
aktiviteter for Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerøds konkurrence svømmere. Derudover kan 
støtteforeningen yde bidrag til træningslejre, udstyr mv. for konkurrence svømmere i Sigma Swim Allerød 
og Sigma Swim Birkerød som er økonomisk trængte. 

 

§ 3: Støtteforeningens midler tilvejebringes via medlemsbidrag, frivillige bidrag og donationer fra private 
personer, tilskud direkte fra støttende virksomheder eller via ansøgninger til relevante fonde og puljer. 
Midlerne placeres i et anerkendt dansk pengeinstitut. 

 

§4: Støtteforeningens årlige indtægt anvendes efter bestyrelsens skøn til at støtte de i §2 nævnte formål. 
Såfremt det ikke vurderes nødvendigt at benytte hele årets indtægter, kan hele eller dele deraf hensættes 
til det/de efterfølgende år. Ansøgninger sendes til bestyrelsen og behandles på førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

 

§5: Støtteforeningen kan ikke optage gæld. For forpligtelser hæfter alene støtteforeningens formue. Ingen 
medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter således for foreningens forpligtelser. 

 

§6: Medlemskab er åben for alle som ønsker at bidrage økonomisk. Kontingent fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen.  

 

§7: Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf mindst den ene er i familie med 
stifterne af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år på generalforsamlingen. To 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Bestyrelsen 
udpeger selv formand og kasserer. Bestyrelsen beslutter selv hvor mange møder der holdes hvert år, dog 
minimum 2 pr. år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når hele bestyrelsen er samlet. For at blive valgt ind 
i bestyrelsen skal man være medlem af støtteforeningen. Foreningen forpligtes ved underskrift af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 

§7.1: Bestyrelsens opgave er at sikre indtægter til forenings aktiviteter samt behandle forslag til bidrag jf. 
§2.  

 

§8: Støtteforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Der udpeges en revisor på generalforsamling. 

 

§9: Generalforsamlingen er støtteforeningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 
marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel på mail til foreningens medlemmer. Forslag skal 



være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling. Endelig dagsorden udsendes 
på mail til medlemmerne. 

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger: 

1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen) 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Evt. valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 16 år, som har betalt kontingent og ikke er i restance.  

Beslutninger tages på generalforsamlingen med almindelige flertal blandt de fremmødte – dog med 2/3 
dele ift. forsalg relateret til opløsning af foreningen.  

§11: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 2/5 af medlemmerne ønsker 
det. Der indkaldes på samme vis som til ordinær generalforsamling. 

§13: Støtteforeningen kan opløses såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamling beslutter dette. Evt. 
formue vil i forbindelse med opløsning skulle doneres til en velgørende forening. 

 

 

   


