VEDTÆGTER FOR
AARHUS STUDENTERNES SVØMMEKLUB

Navn, hjemsted, formål
1)

Foreningens navn er Aarhus Studenternes Svømmeklub, forkortet A S S.

2)

Foreningens hjemsted er Aarhus Universitet.

3)

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke svømming
efter de af specialforbundene fastsatte regler.

Medlemmer
4)

Som medlem kan optages enhver, der modtager undervisning ved eller er
kandidater fra Universitetet eller anden højere uddannelsesinstitution. Andre,
der ikke opfylder førstnævnte betingelser, kan dog også optages som
medlemmer, men da først efter bestyrelsens godkendelse.

5)

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det betales for et år ad
gangen, regnet fra 1. september til 31. august efterfølgende år.

6)

Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted. I særlige tilfælde kan
bestyrelsen godkende en tilbagebetaling af kontingentet.

7)

Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter eller på anden måde
skader foreningens anseelse og omdømme, kan udelukkes. Bestyrelsen har her
den afgørende myndighed. Enhver udelukkelse kan indankes for en
generalforsamling, hvor 2/3 flertal af de fremmødte skal stemme for
genoptagelse.
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Generalforsamling
8)

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Indkaldelse til
generalforsamling sker ved opslag på Universitetet og på træningsstederne.
Indkaldelse sker med minimum 8 dages varsel. Generalforsamlingens
dagsorden er følgende.
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

9)

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren aflægger beretning (årsregnskab).
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og to suppleanter, jf. punkt 12.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 100 medlemmer fremsender skriftlig begæring
herom.
Indkaldelse skal ledsages af en dagsorden og sker med samme varsel som
ordinær generalforsamling.
I tilfælde at et mistillidsvotum til bestyrelsen, kan der på en ekstraordinær
generalforsamling foretages valg af en midlertidig bestyrelse, der fungerer
frem til den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor alle
bestyrelsesmedlemmer er på valg.
De midlertidige bestyrelsesmedlemmer vælges med simpelt flertal på den
ekstraordinære generalforsamling.

10)

En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal; dog kræves der 2/3 flertal til
ændring af foreningens vedtægter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Deltagelse i afstemminger er betinget af gyldigt medlemsbevis.
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11)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til
ændring af foreningens vedtægter, skal fremsendes til formanden senest 4
dage før generalforsamling.
Bestyrelsen

12)

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen
på den ordinære generalforsamling, således at der vælges 4 medlemmer på
lige år, henholdsvis 3 medlemmer på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv inden 14 dage, og vælger en formand, en kasserer og en sekretær.
På den ordinære generalforsamling vælges samtidig 2 suppleanter til
bestyrelsen, samt 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Disse vælges for et år af
gangen.

13)

Ved stemmelighed i bestyrelsen har formanden en ekstra stemme.

14)

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem træder tilbage, uden at der kan indkaldes
en suppleant, kan der på en ekstraordinær generalforsamling foretages valg af
et midlertidigt bestyrelsesmedlem, der fungerer frem til den førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor det midlertidige bestyrelsesmedlem er på
valg.

15)

Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder indføres i foreningens
protokol, der opbevares samlet hos sekretæren.
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Regnskab og revision
16)

Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december samme år.
Kassereren drager omsorg for, at der føres behørigt regnskab, samt at dette
tilstiles revisoren senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens opløsning
17)

Til foreningens opløsning kræves der 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

18)

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver Aarhus Universitets Sport
( A U S ).
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