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Vedtægter for Struer Svømmeklubs Støtteforening 
 
 

§ 1.  Navn . 1. Foreningens navn er Struer Svømmeklubs  
  Støtteforening. 
 
§ 2.  Formål. 1. Det er foreningens formål at yde støtte til Struer  
  Svømmeklub 
  

2. Støtten ydes kun til bestemte formål og kan ikke  
ydes som drifttilskud. 

 
3. Støtten ydes efter ansøgning fra Svømmeklub- 
 bens bestyrelse. 

  
§ 3.  Støttens art  
       og størrelse. 1. Støtteforeningens bestyrelse træffer afgørelse om  
  støttens art og størrelse. 
 

2. Udover økonomisk støtte kan foreningen – i det  
omfang det er muligt – også yde praktisk støtte til 
Struer Svømmeklub. 

 
§ 4.  Medlemmer. 1. Som medlemmer kan optages alle, der har inter- 
  esse for at støtte Struer Svømmeklub, herunder  
  såvel enkeltpersoner som foreninger og firmaer. 
  

2. Støtteforeningens medlemmer kan deltage i  
 Struer Svømmeklubs arrangementer på lige fod  
 med svømmeklubbens medlemmer. 

 
3. Medlemmerne forpligter sig ikke. 
 

§ 5.  Foreningens  
       midler. 1. Foreningens indtægter kommer fra arrange- 
  menter, som foreningen arrangerer. 
 
 
 



 2 

§ 6.  Bestyrelse. 1. Bestyrelsen, der har den daglige ledelse af  
  foreningen, består af 7 medlemmer. 
  

2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den  
 årlige generalforsamling, hvor henholdsvis 3 og  
 4 bestyrelsesmedlemmer går på valg hvert andet  
 år. 
 
3. For koordinere samarbejdet mellem svømme- 

klubben og støtteforenigen deltager et af støtte-
foreningens bestyrelsesmedlemmer  i svømme- 
klubbens bestyrelsesmøder. 

  
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter  
 selv  sin forretningsorden. 
 
5. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og  

fører regnskab over foreningens indtægter og 
udgifter. 
Regnskabet skal fremlægges på den årlige gene- 
ralforsamling. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 

6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af  
bestemte opgaver. 

 
§ 7.  Generalfor- 
        samling. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste  
  myndighed, afholdes hvert år i 1. kvartal, og be- 
  kendtgøres ved opslag i svømmehallen. 
 

2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
   

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og revisor 
6. Eventuelt 
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  Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 8  
  dage før generalforsamlingen. 
  

3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset  
 antallet af fremmødte medlemmer. 
 
4. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal.  

Skriftlig afstemning kan kræves. 
   

§ 8.  Ophør. 1. Foreningen kan kun opløses, hvis det på general- 
  forsamlingen besluttes at indkalde til en ekstraor- 
  dinær generalforsamling med dette ene formål. 
  

2. Ved ophør tilfalder foreningens midler Struer  
Svømmeklub eller, hvis denne skulle være ophørt, 
en anden sportsforening efter den afgående 
bestyrelses skøn. 
 

 
Vedtaget på generalforsamlingen den 26. Marts 2003 
 
 


