Vedtægter
Helårsbaderne Søens Folk i Rold Skov
Februar 2013
§ 1: Navn og tilhørsforhold
1. Foreningens navn er ”Helårsbaderne Søens Folk i Rold Skov”.
2. Foreningens tilholdssted er ved St. Økssø, Rebild Kommune.
3. Foreningen har adresse hos formanden og har hjemmesiden: www.soeensfolk.dk
4. Foreningen er stiftet på generalforsamlingen 22. november 2003.
5. Foreningen ejer en badebro og en hytte med badstue med brændeovn, som opvarmes
til fælles badning og i øvrigt efter medlemmernes behov.
§2: Formål
1. Foreningens formål er at samle medlemmerne til friluftsbadning året rundt.
§3. Medlemmer
1. Foreningens medlemmer er enkeltpersoner, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter og
betaler det fastsatte kontingent.
2. Medlemmerne forventes at deltage i opvarmning af badstuen samt i løbende vedligehold
og i øvrigt indgå i et godt kammeratskab omkring foreningens aktiviteter
3. Et medlem, der er i restance eller viser sig uværdig til at være medlem af
foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen.
§4: Bestyrelse
1. Bestyrelsen består af 5 personer valgt for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
I ulige år er 2 på valg, og i lige år er 3 på valg.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er ansvarlig for den daglige ledelse og økonomi. Bestyrelsen
udpeger fra bestyrelsen 2 underskriftsberettigede.
3. Der vælges 3 suppleanter, som er på valg hvert år.
4. Stemmeret på generalforsamling har medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.
5. Bestyrelsen varetager i samarbejde med medlemmerne foreningens interesser.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og er åbne for alle medlemmer.
§ 5: Generalforsamling
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden medio februar. Generalforsamling indkaldes
med 3 ugers varsel.
3. Bestyrelsen eller minimum 6 medlemmer kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling
med 3 ugers varsel.
4. Ved generalforsamlingen træffes beslutning primært ved enighed. I tilfælde af afstemninger
har alle medlemmer stemmeret – ud fra princippet om simpelt flertal.
5. Forslag til generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen mindst 10 dage før generalforsamlingen og tilsendes medlemmerne senest 7 dage før.

§ 6: Regnskab og økonomi
1. Foreningens økonomi varetages af kassereren.
2. Regnskabsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. december.
3. Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen og indbetales senest d. 1.
oktober for et år ad gangen.
4. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
§ 7: Opløsning af foreningen
1. Opløsning af foreningen skal vedtages med mindst 2/3 flertal på to på hinanden
følgende generalforsamlinger.
2. Ved foreningens opløsning oprettes en fond, der vil råde over de eksisterende værdier.
Fonden kan søges af børn og unge eller andre i kommunen, der måtte have interesse i
at kunne anvende de etablerede faciliteter/midlerne.
Senest revideret på generalforsamlingen d. 2. februar 2013
.

