
Vedtægter for 
Faaborg Svømmeklubs Støtteforening 
 
§1 Foreningens navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er Faaborg Svømmeklubs Støtteforening. Foreningens hjemsted er 
Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
§2 Foreningens formål 
 
Foreningens formål er at støtte Faaborg Svømmeklub.  
 
§3 Medlemmer 
 
Aktive medlemmer i Faaborg Svømmeklub er automatisk medlemmer i Faaborg Svømme-
klubs Støtteforening.  
 
§4 Ledelse 
 
Foreningens generalforsamling afholdes  og indkaldes samtidigt med Faaborg Svømme-
klub, varsling og gennemførelse – herunder bestemmelse om stemmeberettigede samt 
regler for afgørelser - af generalforsamlingen følger de til enhver tid gældende vedtægter i 
Faaborg Svømmeklub. 
 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende dagsordens-
punkter: 
 

1. Bestyrelsens beretning om årets dispositioner gennem fremlæggelse og godken-
delse af det forgangne års regnskab. 

2. Indkomne forslag 
3. Eventuelt 

 
Dagsordenen ledes af den udpegede dirigent for Faaborg Svømmeklubs generalforsam-
ling, og afviklingen af dagsordenen følger i umiddelbar forlængelse af afviklingen af Faa-
borg Svømmeklubs vedtægtsbestemte dagsorden. 
 
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 2 bestyrelses-
medlemmer eller mindst 25% af årets senest noterede stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt stiller krav herom. Indstillingen skal indeholde oplæg til dagsorden. Varsling og 
gennemførelse af ekstraordinær generalforsamling følger de til enhver tid gældende ved-
tægter for Faaborg Svømmeklub. Klubben udpeger selv dirigent for ledelse af den ekstra-
ordinære generalforsamling. 
 
Faaborg Svømmeklubs Støtteforening har i den daglige ledelse totalt sammenfald med 
Faaborg Svømmeklub, således er bestyrelse og revisorfunktions bemyndigelser og forplig-



telser sammenfaldende med Faaborg Svømmeklubs, og kassererens fuldmagter til Faa-
borg Støtteforenings midler følger de fuldmagter, der er givet i forbindelse med kasserer-
hvervet i Faaborg Svømmeklub. 
 
§5 Kontingent og medlemskab 
 
Faaborg Svømmeklubs Støtteforening kan ved bestyrelsesbeslutning med simpelt stem-
meflertal beslutte at indføre mulighed for optagelse af medlemmer mod kontingentbetaling. 
Medlemmerne vil opnå samme rettigheder som eksisterende medlemmer af Faaborg 
Svømmeklub i forbindelse med støtteforeningens arbejde. 
 
Et eventuelt kontingent fastlægges af bestyrelsen. 
 
Intet medlem kan opnå mere end en stemme ved afstemning. 
 
§6 Ophævelse 
 
Ved ophævelse af Faaborg Svømmeklub sker der en samtidig ophævelse af Faaborg 
Svømmeklubs Støtteforening. Støtteforeningens midler vil indgå i svømmeklubbens dispo-
sitioner for anvendelse af formuen her. 
 
Faaborg Svømmeklubs bestemmelser om dispositioner i forbindelse med klubbens formue 
ved ophævelse vil dermed samtidigt omfatte støtteforeningens formue. 
 
Disse vedtægter vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 15. April 2013 
erstatter vedtægterne fra 26. Marts 2008. 
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Erik Moretto 


