
                                          Vedtægter 

Love og vedtægter ajourført og vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. januar 2018. 
 

§ 1 Foreningens navn er Glostrup Svømmeklub, i daglig tale kaldt GSK. Foreningens hjemsted er Glostrup 
Kommune. 

 
§ 2 Foreningens formål er, at samle alle svømme interesserede i Glostrup og omegn til undervisning, træning, motion 

og konkurrence i svømning, triathlon m. m.. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke, interesse og ansvar er 
udgangspunktet for foreningens aktiviteter. 

 
§ 3 GSK ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som selv vælger enten formand eller et forretningsudvalg 

(FU), bestående af kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem, sidstnævnte er formand for forretningsudvalget. 
Vælges formand, kan denne ikke samtidig konstitueres som kasserer. Foreningen tegnes af enten formand og 
kasserer, eller kasserer og mindst 1 medlem af FU. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv m.h.t. de øvrige 
bestyrelsesposter.  

 
 Den samlede bestyrelse er ansvarlig overfor kommunen for at tilskud og anviste lokaler anvendes i 

overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og kommunens retningslinier. Ved ordinære ansøgninger som 
kursustilskud, materialetilskud og aktivitetstilskud kan formanden eller kasseren underskrive ansøgningerne på 
vegne af bestyrelsen.  

 
I bestyrelsens møder deltager desuden uden stemmeret 2 ungdomsrepræsentanter valgt af svømmerne, 
bestyrelsessuppleanterne og en repræsentant fra bestyrelsen i Glostrup Svømme Klub's Venner. 

 
§4 Generalforsamlingen er GSK's øverste myndighed. 

 
Generalforsamlingen afholdes én gang om året i perioden 1. januar til 20. februar. Indkaldelse skal ske med 14 
dages varsel ved udsendelse af e-mail til klubbens medlemmer samt meddelelse på klubbens hjemmeside.  

 
§5 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere. 
2. Formanden eller et medlem af FU aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg: 

 
Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmer og i lige år 
vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
  
Herudover vælges for 1 år ad gangen:  2 bestyrelsessuppleanter 

2 ungdomsrepræsentanter 
2 revisorer 
1 revisorsuppleant 

6. Eventuelt. 
 

§ 6 Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år i det kalenderår generalforsamlingen afholdes, har 
stemmeret. Svømmere under 14 år har een stemme, som kun kan afgives gennem fremmødte forældre. 
 
Den valgte bestyrelse og suppleanter har stemmeret på lige fod med øvrige medlemmer af GSK. Ved valg af 
ungdomsrepræsentanter har alle aktive svømmere stemmeret uanset alder.  
 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Skriftlig afstemning kan begæres af et stemmeberettiget medlem 
og skal efterkommes. 
 
Medlemmer der i kontingent restance, har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen. 

 
§ 7 Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den. 

Vedtagelse af nye love eller ændringer i bestående love kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.  



                                          Vedtægter 

 
Forslag, som ønskes behandlet, skal afgives skriftligt til formanden eller FU senest 8 dage før general-
forsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.  
 
Ordstyreren, der leder generalforsamlingen, skal underskrive referatet i protokollen senest 8 dage efter 
generalforsamlingen. 

 
§8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder foranledning hertil, eller når 1/4 af de 

stemmeberettigede medlemmer stiller forslag herom. Sådanne forslag indsendes til formanden eller FU ledsaget 
af en dagsorden. 
 
I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling skal denne afholdes senest 3 uger efter begæring og varsles som ved 
ordinær generalforsamling. 

 
§9 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller FU finder det nødvendigt, eller bestyrelsen finder det nødvendigt. 

Det bør dog tilstræbes, at der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden. 
 
Der føres protokol over bestyrelsesmøder. Protokollen fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, samt 
fremlægges ved næstfølgende møde, hvor den vedtages af den fremmødte bestyrelse. Protokollen danner derved 
fuldgyldigt bevis for de førte forhandlinger og vedtagelser.  
 
Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Har foreningen et 
FU, er FU's flertal afgørende ved stemmelighed i bestyrelsen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson 
ad gangen. Kassereren må ikke have en kassebeholdning, der overstiger et af bestyrelsen fastsat beløb. 
Overskydende beholdning indsættes på en af foreningens bankkonti. 
 
GSK's regnskab er lig med kalenderåret. Den samlede bestyrelse underskriver regnskabet.  
 
Bestyrelsen har den fulde ret til at ansætte og afskedige trænere, svømmelærere og anden medhjælp, samt 
forhandle og aftale lønspørgsmål. 

 
§ 10 GSK's medlemmer er forpligtiget til at rette sig efter love og vedtægter. Disse love og vedtægter er bestemt og 

vedtaget på GSK's stiftende generalforsamling den 4. april 1968 og revideret på generalforsamlingerne d. 27. 
november 1969, 25. januar 1971, 10. maj 1976, 22. maj 1979, 24. januar 1983, 19. januar 1991, 30. januar 1993, 
11. februar 2001, 8. februar 2004, 9. februar 2005 og 27. januar 2013, 8. februar 2015 samt 31. januar 2016. 
 
GSK er medlem af de for svømmeklubben relevante foreninger og organisationer, som varetager GSK’s 
interesser, herunder Dansk Svømmeunion og Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI). GSK's medlemmer 
er forpligtiget til at rette sig efter disse organisationers love og bestemmelser. 
 
Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion. Enhver, der vil overholde disse love og bestemmelser kan 
optages som aktiv eller passiv medlem af GSK. Udmelding skal ske på baggrund af de af bestyrelsen fastsatte 
regler for udmeldelse af GSK. 
 
Beslutning om eksklusion af et medlem træffes af bestyrelsen. Beslutningen kan indankes for den førstkommende 
generalforsamling. 

 
§ 11 Opløsning af GSK kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af GSK's stemmeberettigede 

medlemmer er mødt op, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte vedtager opløsningen. 
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling senest 3 uger 
efter, hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage opløsningen. 
 

§ 12 Opløses GSK overgår alle dens aktiver til Glostrup Samvirkende Idrætsforeningen (GSI). 


