
SIGMA SWIM ALLERØD 
Vedtægter 

1 
 

§1 Navn 

Foreningens navn er SIGMA SWIM ALLERØD. Foreningens hjemsted er Allerød 
Kommune.  
 

§2. Foreningens vision, målsætning og værdigrundlag. 

Vision: 

•        At bibeholde sin position i Svømme Danmark som førende både hvad angår 
bredden i svømmeundervisningen samt som eliteidrætsklub. 

•        At være med til at præge udviklingen inden Dansk svømning for både undervisning 
og elitesvømning. 

•        At bibeholde sin position i toppen af Dansk Svømning med sine sportslige 
resultater. 

  
Målsætning: 

•       At skabe optimale sportslige faciliteter for svømning og/eller triatlon på alle 
niveauer. 

•        At skabe gode sociale rammer og et attraktivt fagligt miljø for svømmere, frivillige 
ledere, forældre og ansatte, for at fremme det sociale liv til fælles glæde. 

•        At videregive til alle, med deres gang i Sigma Swim Allerød, at ansvar er 
udgangspunkt for klubbens aktiviteter. 

•        Sigma Swim Allerød arbejder for at være en bredtfavnende svømmeklub for at 
være i stand til at tiltrække og fastholde svømmere i alle aldre, ledere og ansatte. 

•        Vi ønsker til stadighed at tiltrække og fastholde svømmere i alle aldre. 

•        At svømmeskolen til stadighed skal tiltrække og udvikle svømmere med det formål 
at få talenter til klubbens konkurrenceafdeling. 

•        At udføre undervisning i svømning, herunder selv- og livredning, for der igennem 
at øge trygheden og glæden ved svømning i såvel svømmehal som åbent vand. 

•        At have et konstruktivt samarbejde med Allerød Kommune og personalet i de 
haller vi benytter. 

•        At arbejde for et konstruktivt samarbejde med klubbens sponsorer til fordel for 
begge. 

•        At sikre en fortsat udvikling af klubben. 

 

Værdigrundlag: 

•        At være en del af Sigma Swim Allerød er en del af et fællesskab med accept, 
respekt og ligeværdighed for alle. 

•        At træningsmiljøet skal skabe idrætsglæde og medansvar for positiv tænkning og 
samvær. 

•       At interaktionen i klubben skal bygge på information, åben dialog, demokrati, 
engagement og ikke mindst troværdighed. 
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§3 Medlemskab af organisationer 

Foreningen er medlem af Dansk Svømmeforbund (SVØM), som er et specialforbund 
under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) 

Endvidere kan bestyrelsen vælge at være medlem af andre organisationer og 
foreninger. 

 

§4 Optagelse af medlemmer 

Som aktive medlemmer kan optages enhver enkeltperson, der opfylder DIFs 
betingelser. 

Som passive medlemmer kan optages enhver enkeltperson, som interesserer sig for 
foreningens formål.  
§5 Kontingent 

Foreningens kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

 

§6 Udmeldelse – eksklusion 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt 

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem såfremt dette groft tilsidesætter 
foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine 
medlemsforpligtigelser. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, 
kan medlemmet ekskluderes. Medlemmet har krav på at blive hørt inden den endelige 
eksklusion besluttes af bestyrelsen.  

§7 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes med mindst 4 ugers 
varsel, ved annonce på klubbens hjemmeside.  
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage inden generalforsamlingen.  Til forslag, der ikke er indkommet rettidigt, kan 
generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning.  
Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på klubbens hjemmeside 8 dages før 
generalforsamling med angivelse af indkomne forslag.  
Ethvert fremmødt aktivt eller passivt medlem, der: 

- er fyldt 16 år 

- har været medlem i mindst to måneder 

- ikke er i kontingentrestance 

er stemmeberettiget med en stemme. Er medlemmet under 16 år, kan det 
repræsenteres af sine forældre/værger. Hver fremmødte kan maksimalt afgive én 
stemme. 

Medlemskab skal kunne dokumenteres på generalforsamlingen. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer, dog skal iagttages de særlige beslutningsbetingelser, 
som fremgår af vedtægterne §§15-16.  
§8 Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
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1.       Valg af dirigent 

2.       Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for de forløbne år ril godkendelse 

4.       Forelæggelse af budget for det indeværende år 

5.       Behandling af indkomne forslag 

6.       Valg til bestyrelse for 2 år ad gangen 

7.       Valg af suppleant(er) til bestyrelsen 

8.       Valg af registreret/statsautoriseret revisor 

9.     Udnævnelse af æresmedlemmer 

10.   Eventuelt 

 

Vedrørende pkt. 9: Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at personer, der 
har ydet en ekstraordinær indsats for klubben igennem en årrække, udnævnes til 
æresmedlemmer. At være æresmedlem medfører livsvarigt, kontingentfrit 
medlemskab af klubben, dog kan medlemmet ekskluderes under hensyntagen til 
bestemmelserne herom i §6. Æresmedlemmer indbydes særskilt som klubbens gæster 
til større arrangementer i klubregi, ligesom de har ret til gratis at svømme på ét hold i 
klubregi. 
 

§9 Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen. 
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger 
træffes ved simpelt flertal, hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, se §§ 15-16. 

Dirigenten afgør afstemningsformen og udpeger eventuelle stemmetællere.  
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol og underskrives af dirigenten. 
  
§10 ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller 
når 30 stemmeberettigede medlemmer har forlangt en sådan afholdt. 

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling må ledsages af de forslag, 
som ønskes forelagt denne. Forslagene skal opføres på dagsorden. Indkaldelse sker 
med 14 dages varsel. 
  
§11 Valg til bestyrelse 

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i 
alle forhold. 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, og min. 
1 ekstra medlem og max. 8 ekstra medlemmer. Alle medlemmer vælges for 2 år ad 
gangen.  Intentionen er, at kun halvdelen af bestyrelsen udskiftes i et givet år. Er der 
behov for at forøge bestyrelsens størrelse, vælges et antal medlemmer for 1 år, 
således at halvdelen er på valg det følgende år. Suppleanter vælges for 1 år. 

Ved medlemsforfald supplerer bestyrelsen sig med den eller de på 
generalforsamlingen valgte suppleant(er). 
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Suppleanter har møderet til bestyrelsesmøderne, men er ikke stemmeberettigede i 
sager hvor der bliver behov for afstemning i bestyrelsen. (Hvis barnet fylder 18 år i 
valgperioden kan man færdiggøre valgperioden uden selv at være medlem). 
  
§12 Bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingens 
afholdelse. Ved konstitueringen her og/eller på senere bestyrelsesmøder kan hvervet 
som kasserer ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv repræsentation i nedsatte udvalg og sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, 
deriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald 
indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
  
§13 Tegningsret for foreningen 

Sigma Swim Allerød tegnes af formand eller næstformand i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt. 

Ved optagelse af lån samt køb eller salg af fast ejendom, tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen. 
  
§14 Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af registreret eller 
statsautoriseret revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 
  
§15 Vedtægtsændringer 

Opnår forslaget om vedtægtsændringer ikke tilslutning blandt 2/3 af de fremmødte, 
men har forslaget opnået tilslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte, kan 
forslaget fremsættes på en ny generalforsamling, der afholdes inden 6 uger, og på 
denne vedtages med simpelt flertal. 
 

§16 Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan foretages såvel på ordinær som 
ekstraordinær generalforsamling. Forslag om foreningens opløsning skal opføres på 
dagsordenen til generalforsamlingen som et særskilt, motiveret punkt. 

Til beslutning om foreningens opløsning kræves at mindst ½ af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 
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Såfremt ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, men 
såfremt ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer er for forslaget, kan 
opløsning af foreningen ske ved beslutning på en efterfølgende ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer ved denne nye generalforsamling er for forslaget. 

Der skal være mindst 14 dages mellemrum mellem den ordinære og den 
ekstraordinære generalforsamling.  
 

 Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Allerød den 27.03.2019 


