
 

Havet - Generalforsamling 2023 – Ændring af vedtægter 
 
Bestyrelsen ønsker at ændre en lang række ting i de nuværende vedtægter. Antallet af ændringer er så 
omfangsrige, at bestyrelsen vælger at fremsætte et helt nyt sæt vedtægter til afstemning. 
 
Som I kan se på vores hjemmeside, så er der et dokument med over track-changes, det kan dog ikke 
udelukkes at enkelte ændringer ikke fremstår korrekt. Medlemmerne skal derfor tage udgangspunkt i pdf-
filen for se de nye vedtægter i sin helhed. 
 
Enhver (lille) ændring i vedtægterne skal ikke forholdes til afstemning. Det skal alene større ændringer. Det 
er dirigenten som ultimativt vurderer, hvorvidt en ændring skal til afstemning på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen vurderer, at følgende ændringer i vedtægterne er af væsentlig karakter: 
 

1. Betalingsfristen for kontingent ændres til to uger.  
Der tages hensyn til ferie og sygdom o.lign. Det er med til at sikre hurtigere flow for indmeldelse af 
nye medlemmer. 
 

2. Det slettes, at udenbys medlemmer betaler 30% mere i kontingent end Vallensbæk-borgere. 
Bestyrelsen ønsker, at alle medlemmer betaler det samme i kontingent, og der er ikke behov for en 
forøgelse af formuen i foreningen.  
 

3. Bestyrelsen er kontingentfri, og bestyrelsen kan udvælge andre til at være kontingentfri.  
For sæsonen 2023/24 påtænker bestyrelsen, at Aktivitetsudvalget skal være kontingentfri, men 
ikke Gusmesterudvalget da de får betalt videreuddannelse. 
 

4. At ventelisten nu er nævnt, og at bestyrelsen kan vælge at opkræve gebyr herfor.  
Bestyrelsen påtænker at opkræve 50 kr. for at komme på venteliste samt derpå årligt for at forblive 
på ventelisten. Det har vist sig, at mange på den nuværende gratis venteliste alligevel ikke er 
interesseret i at blive medlem, og bestyrelsen bruger uforholdsmæssigt meget tid på disse. 

 
5. Bestemmelser for æresmedlemsskab indføjes. 

 
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer vil fremadrettet ske i lige år.  

På den vis kommer der mere balance i antal mulige udskiftninger i det år, hvor en formand kan 
udgå. 

 
7. Afholdelse af generalforsamlingen flyttes fra februar til april, og forslag fra medlemmer skal 

indgives senest den 15. januar.  
Det giver bedre tid til at lave regnskab, budgetter, behandle forslag osv. Fremadrettet vil alt kunne 
blive klar til udsendelse af én gang frem for ad flere omgange. 
 

8. Det tydeliggøres, at dirigenten afgør tvivlsspørgsmål omkring generalforsamlingen. 
 

9. Det er ikke længere muligt for ekskluderede medlemmer at kræve at få deres sag fremlagt for 
generalforsamlingen.  
At bringe personsager foran en generalforsamling vil aldrig udmønte sig i en sund dialog og vil ikke 
bringe noget godt af sig.  



 
10. Bestyrelsen kan nu antage ekstern assistance for at drive foreningen.  

Det er ikke et mål, men blot en backup mulighed, hvis vi fx. ikke kan finde nogen ny kasserer. 
 

 
Venlig hilsen 
Vallensbæk Helårsbadeforening Havet 
Bestyrelsen ved Bente, Marlene, Louise, Merete, Anja, Ursula og Jacob 


