
Vedtægter for vinterbadeforeningen GRÅSÆLEN 

§1.   Foreningens navn er: Vinterbadeforeningen Gråsælen

§2.   Foreningen er hjemmehørende på Sj. Odde

§3.   Foreningens formål er at fremme sundhed og socialt fællesskab i forbindelse med 
vinterbadning og at hverve nye medlemmer.
Foreningen tilstræber at indgå en aftale med kommunen, som ejer grunden og saunaen med 
henblik på at overtage anlæggets drift og vedligeholdelse
§4.   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer

§5.   Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. I lige år er der 3 medlemmer på valg, i ulige år 2 
medlemmer på valg.

§6.   Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen

§7.   Der afvikles generalforsamling senest i april måned, og der indkaldes til denne med mindst 1 
måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

§8.   På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed.

§9.   Hvert medlem har 1 stemme til generalforsamlingen ved fremmøde

§10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

• Valg af dirigent og referent.
• Bestyrelsens beretning.
• Behandling af evt. Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse.
• Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
• Valg af 2 bilagskontrollanter.
• Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant.
• Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
• Eventuelt.

§11. Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen, og disse kan så vedtages på generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte 
stemmer for vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer kan tillige vedtages på en ekstraordinær 
generalforsamling.

§12.
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt samt 
når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I 
sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire ugen efter, at anmodningen er 
kommet til formandens kendskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 



§13. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på to på hinanden følgende
generalforsamlinger indkaldt med mindst en måneds varsel. Vedtagelse sker med mindst 2/3
stemmers flertal af de fremmødte.

§14.
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af Formand og Kasserer.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. 

Vedtaget på ekstraordinær Generalforsamling d. 3.7.2021

Underskrift Formand Lis Biggas Kasserer Kurt Bruun Andersen 
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