
 

 

 

 
 

Vedtægter for Vinterbadelauget Bifrost 
stiftet 22-5-2001 

 
 
§ 1 - NAVN OG HJEMSTED  
Foreningens navn er Vinterbadelauget Bifrost. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune. 
Foreningen er tilsluttet DGI og er underlagt denne organisations regler og bestemmelser. 

§ 2 - FORENINGENS FORMÅL  
Foreningens formål er at fremme interessen for vinterbadning og skabe et samlingspunkt for 
personer som interesserer sig for vinterbadning samt tilvejebringe, sikre og vedligeholde gode 
faciliteter for badning hele året i Strandparken og Brøndby Havn. Foreningen varetager disse 
interesser på et almennyttigt grundlag. 

§ 3 - MEDLEMMER  
Som medlem af foreningen kan optages enhver person over 18 år, der har aktiv interesse for og vil 
deltage i foreningens formål. 
Bestyrelsen fastlægger vilkår for tilmelding og administrerer medlemsliste(r) og evt. venteliste(r). 
Der kan anvendes analoge eller digitale systemer. Ved tilmelding skal som minimum oplyses 
medlemmets fulde navn, bopælsadresse, telefonnummer, mailadresse samt fødselsdag-måned-år. 
Medlemmet har ansvar for, at nævnte informationer til enhver tid er korrekt oplyst til foreningen. 
Bestyrelsen fastlægger ordensregler, baderegler, regler om medlemmernes rettigheder, ansvar, og 
pligter, hvilke regler vedligeholdes bindende for medlemmerne på foreningens hjemmeside.  
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. 
Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat 
af en organisation, som foreningen er tilsluttet. 
Medlemmer hæfter alene for foreningen ved deres kontingent.  Et medlem kan til enhver tid 
udtræde af foreningen. Eventuelt overskydende kontingent tilbagebetales ikke. Ved manglende 
betaling af kontingent til foreningen ophører medlemskabet. 
 

§ 4 - KONTINGENT 
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent. Størrelsen fastsættes på den ordinære 
generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter vilkår for opkrævning og indbetaling. Der kan anvendes 
analoge eller digitale systemer. 
 
 



§ 5 - UDELUKKELSE OG EKSKLUSION 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, 
såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder 
sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.  
I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at 
bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på 
dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, 
skal anmodning herom fremsættestil bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er 
meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for 
generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet. 
Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.   
Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen 
spørgsmålet. 

§ 6 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 
årligt, normalt inden udgangen af februar måned. Medlemmerne skal indkaldes mindst 3 uger 
forinden. Dagsorden, jfr. vedtægterne.  
Alle indkaldelser og udsendelser i forbindelse med Generalforsamlingen kan ske via opslag i 
foreningens faciliteter og på foreningens hjemmeside eller ved opslag og meddelelse på Facebook 
eller ved meddelelse på hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse.  
Bestyrelsens forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, vedlægges indkaldelsen. 
Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag fra foreningens medlemmer udsendes 
senest 1 uge før generalforsamlingen til foreningens medlemmer.  
En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være 
medlem af bestyrelsen.  
 
§ 7- DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter. 

1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2 Bestyrelsens beretning for afsluttet år   

3 Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år  

4 Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det 

kommende år 

5 Behandling af indkomne forslag  

6 Valg til bestyrelsen  

a) Valg af formand (i ulige år)  

b) Valg af kasserer (i lige år)  

c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

d) Valg af suppleant’er 

7 Valg af revisor og revisorsuppleant’er 

8 Eventuelt  

 

 



 

§ 8 - STEMMERET OG AFSTEMNING  

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme.   
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.  

Medlemmer, der er indmeldt senere end 14 dage før generalforsamlingen, har ikke stemmeret.  
Medlemmer træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning, 
men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.   

§ 9 - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den ønsker det, eller 
når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med 
nøjagtig angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Medlemmernes stemmeret ved 
ekstraordinær generalforsamling er som ved ordinær generalforsamling.   
 

§ 10 - BESTYRELSEN  
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Den til enhver tid siddende bestyrelse afgør, hvor mange 
medlemmer, der er behov for at indvælge i bestyrelsen. Valget er gældende for 2 år, således at 
kasserer og sekretær vælges på lige årstal. Formand vælges på ulige årstal.  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der også vælges for 2 år, afgår på skift på lige og ulige år.   
Herudover vælges for ét år ad gangen: 1 revisor, 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 eller 2 
revisorsuppleanter.  
Suppleanter er ikke medlemmer af bestyrelsen men bestyrelsessuppleanter kan deltage i 
bestyrelsesmøder uden stemmeret.  
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med funktionstitler, udvalg og arbejdsopgaver.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.   
 

§ 11 - REGNSKAB OG REVISION  

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, med kommende års budget samt forslag 

til næste års kontingent, skal være fremsendt til medlemmerne senest samtidig med indkaldelse til 

den ordinære generalforsamling. Foreningens midler skal opbevares i bank (nemkonto) ligesom 

der skal registreres et CVR. NR.  

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

§ 12 - LEDELSE TEGNINGSREGEL  

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen 
tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen beslutter hvem der skal være 
kontakt til myndighederne.  
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.  
 
§ 13 - VEDTÆGTSÆNDRING  
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de 
fremmødte medlemmer.    

 

 

 



 

 

§ 14 - OPLØSNING  

Foreningen kan opløses ved ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af laugets 
medlemmer stemmer for det.  Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun 
vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Ved opløsning vil evt. overskud 
tilfalde Hjerteforeningen.  
 

---ooo0ooo--- 
 
Foranstående vedtægter er godkendt på Vinterbadelauget Bifrosts ordinære generalforsamling 
den 27. maj 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historik vedtægter: 
2001. Vedtægter oprettet ved stiftelse 22.5.2001 – blev ikke godkendt af Vallensbæk Kommune grundet 
forkert formuleret formålsparagraf m.m. 
2006. Vedtægter § 1, korrigeret formålsparagraf – foreningen officielt godkendt af Vallensbæk Kommune 
17.2.2006 som almen forening, ikke godkendt under Folkeoplysningsloven.  Vedtægter – korrigerede med 
udateret tillæg om saunaadgang i Vallensbæk Havn.  
2012. Vedtægter – korrigerede - slettet udateret tillæg om sauna adgang Vallensbæk Havn, vedtaget på 
ekstraordinær generalforsamling 1.3.2012. 
2014. Vedtægter § 1 – ændret hjemsted til Brøndby Kommune, vedtaget på ekstraordinær 
generalforsamling 27.2.2014. Foreningen godkendt under Folkeoplysningsloven. 
2016. Vedtægter § 4– ændret antal bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 3-5, vedtaget på ekstraordinær 
generalforsamling 25.2.2016. 
2020. Nye vedtægter godkendt på generalforsamling, ændret antal bestyrelsesmedlemmer fra 3-5 til 5-7, 
fuldmagter slettet, bestyrelsessuppleanter vælges hvert år i stedet for hvert andet år, slettet non profit, 
fremtidige vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af fremmødte 
medlemmer m.m. Fuldmagter slettet. Vedtaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamling 27.2.2020. 
Vedtægterne forhåndsgodkendt og endelig godkendt af Brøndby Kommune. 
2021. Nye vedtægter med diverse ændringer og tilføjelser foreslået af DGI, herunder ny eksklusions-
paragraf. Der kan kun stemme ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Der påhviler ikke 
foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der på hviler foreningen. 
Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. Godkendt på ordinær generalforsamling 
27.5.2021 
 

 


