Vedtægter for støtteforeningen Dogswim’s venner
Som vedtaget på stiftende generalforsamling 16. marts 2015
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Dogswim’s Venner, i det følgende benævnt Foreningen
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune
§2
Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at sikre hundesvømmehallen Dogswim.dk’s tilbud til trængende hunde
gennem støtte i form af udstyr og materialer samt afholdelse af eller praktisk hjælp til afholdelse
af arrangementer som f.eks. Åbent Hus og Dogswim’s Fødselsdag.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig Foreningens formål.
§3
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig Foreningens formål.
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
Medlemskontingentet opkræves pr. e-mail og indbetales til konto xxxx i Handelsbanken med
angivelse af navn og adresse.
Stk. 3.
Medlemskab er betinget af betalt medlemskontingent, hvorfor restancer udover 14 dage anses for
at gælde som udmelding.
Der udsendes ikke rykkere udover påmindelse i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling
eller anden mødeaktivitet.
Bestyrelsen kan, ved simpelt flertal, ekskludere medlemmer (og æresmedlemmer), som anses for
at modarbejde Foreningens formål.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, som herefter vil være fritaget for at skulle betale
medlemskontingent.
§4
Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel
ved bekendtgørelse på Foreningens facebook-side eller skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.
Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, hvis kontingent er indgået på
Foreningens bankkonto 2 bankdage før generalforsamlingen samt æresmedlemmer.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til § 5, stk. 1.
6. Valg af revisor
7. Evt.
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 25 % af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller
krav herom.
§5
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 5 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv på et bestyrelsesmøde.
Stk. 3
Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eventuelt
via Skype eller andet realtidsmedie.
Stk. 6.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.

§6
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Kun de fornødne kontanter bør
være i kassererens besiddelse. Al medlemskontingent, samt overskud fra diverse arrangementer,
indsættes på ovennævnte konto.
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december (Regnskabsåret foreslås at følge kalenderåret)
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§7
Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§8
Hæftelse
Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Foreningens formue med mindre
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.
§9
Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
§ 10
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær - eller i tilfælde af Dogswim.dk’s lukning.
Stk. 2.
Eventuelt materiel tilbydes Dogswim.dk på markedsvilkår. Ønsker eller kan Dogswim.dk ikke
overtage overskydende materiel, udbydes dette offentligt til salg på samme vilkår.
Bestyrelsen fastsætter salgsprisen iht. §7 stk. 1.
Eventuelt overskud/formue går ved opløsning af Foreningen til Dyreværnet i Rødovre.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. marts 2015
Dirigentens navn og underskrift
……………………………………………………………
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Formandens navn og underskrift
……………………………………………………………
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……………………………………………………………
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……………………………………………………………
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……………………………………………………………
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……………………………………………………………
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