
Vedtægter for Vinterbadeklubben OdinsVig 
 
§ 1 Navn og hjemsted 

1. Foreningen er stiftet den 20. januar 2016. Foreningens navn er Vinterbadeklubben 

OdinsVig 

2. Hjemsted er Odense Kommune 

 
§ 2 Formål 

1. At skabe gode muligheder for vinterbadning i Havnebadet på Odense Havn – i tæt i dialog 

og samarbejde med Odense Idrætspark, der driver Havnebadet  

2. At formidle medlemmernes erfaringer med Havnebadet til Odense Idrætspark med henblik 

på at optimere vilkårene for at bade i Havnebadet 

3. At afholde sociale arrangementer, der understøtter det sociale fællesskab blandt 

medlemmerne 

 

§ 3 Medlemskab 
1. Alle personer over 15 år kan blive medlem af foreningen 

2. Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside 

3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr. Beløbet er et 

engangsbeløb 

4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Det indbetalte kontingent 

refunderes ikke ved udmeldelse 

5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis de ikke overholder vedtægterne eller det 

værdisæt, som bestyrelsen har udarbejdet. Foreningen kan ikke holdes juridisk ansvarlig 

for eksklusion af medlemmer 

 

§ 4 Generalforsamling 
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 

2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i september måned 

3. Generalforsamlingen annonceres på Facebook-siden ”Vinterbadeklubben OdinsVig” med 

mindst fire ugers varsel 

4. Alle foreningens medlemmer er stemmeberettigede til generalforsamlingen. Der kan kun 

stemmes ved personligt fremmøde 

5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uafhængigt af antallet af fremmødte  

6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:  

 

a. Valg af dirigent 

b. Valg af referent 



c. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 

d. Formandens beretning 

e. Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget 

f. Indkomne forslag 

g. Fastlæggelse af et indmeldelsesgebyr for det kommende år 

h. Valg af bestyrelse  

i. Valg af bestyrelsessuppleanter 

j. Valg af revisor 

k. Valg af revisorsuppleant 

l. Eventuelt 

 

7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest to uger før generalforsamlingen. Evt. forslag slås op på foreningens Facebook-side 

”Vinterbadeklubben OdinsVig” senest en uge før generalforsamlingen 

8. Generalforsamlingen udfærdiger et beslutningsreferat, der efterfølgende offentliggøres på 

foreningens Facebookside ”Vinterbadeklubben OdinsVig” 

9. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 
1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller hvis mindst 20 af 

foreningens medlemmer ønsker det 

2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest muligt, og senest fire uger 

efter at anmodningen er modtaget af bestyrelsen 

3. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter: 

 

a. Valg af dirigent 

b. Valg af referent 

c. Indkomne forslag 

 

§ 6 Vedtægtsændringer 
1. Forslag til ændringer sendes til formanden senest to uger før den ordinære 

generalforsamling  

2. De indkomne ændringsforslag er til afstemning på generalforsamlingen og skal vedtages 

med 2/3 flertal 

 
§ 7 Bestyrelse 

1. Foreningen ledes af en valgt bestyrelse bestående af tre medlemmer. Valget af bestyrelsen 

finder sted på generalforsamlingen, og bestyrelsen vælges for et år af gangen. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv med en formand og en kasserer 



2. På generalforsamlingen vælges der to bestyrelsessuppleanter. De vælges for et år af 

gangen 

3. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen 

4. I tilfælde af vakance i bestyrelsen, og ved mangel på valgte suppleanter, har bestyrelsen 

mulighed for at supplere sig selv, blandt foreningens medlemmer, frem til næste ordinære 

generalforsamling 

 

§ 8 Regnskab og revision 
1. Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni 

2. Mindst fire uger før den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen afgive det afsluttede 

regnskab til foreningens revisor. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling 

til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift 

3. På den ordinære generalforsamling vælges, for et år ad gangen, en intern kritisk revisor og 

en revisorsuppleant. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 

beholdninger 

 

§ 9 Tegningsret for foreningen 
1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren 
2. Kassereren kan disponere over foreningens konto 

 
§ 10 Hæftelse 

1. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningen 
2. De forpligtigelser der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid 

eksisterende formue 
 
§ 11 Foreningens opløsning 

1. Beslutning om opløsning af Vinterbadeklubben OdinsVig kan kun ske på en ekstraordinær 

generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte 

medlemmer skal stemme for en opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning går 

eventuelle overskydende midler til sociale og almennyttige formål 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 2020 


