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Forslag 1.1 – Konsekvensrettelse / ensretning af nummerering / betegnelse igennem hele dokumentet 

 

Begrundelse: 

 

For overskuelighed og læsbarhedens skyld foreslår bestyrelsen en ensretning af fremstillingen af numre/stk. hele vejen igennem, hvor der tidligere 

har været anvendt både tal og bogstaver uden konsistens. 

 

Forslaget gælder hele dokumentet med vedtægter. 

 

Forslag til vedtægtsjustering  

Foreningsvedtægter for Foreningen Sjællandsgade Bad  

 

§1  

Navn og Hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er ”Foreningen Sjællandsgade Bad”.  

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune med postadresse: 

Foreningen Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade 12a, 

2200 København N.  

 

§2  

Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at drive offentligt bad, samt kulturel, social 

- og sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade Bad med fokus på 

badekultur.  

 

Stk. 2. Badet er almennyttigt. Foreningen samarbejder med institutioner 

og foreninger i lokalområdet om kulturelle, integrationsfremmende, samt 

social- og sundhedsmæssige aktiviteter. 

 

§3  

Medlemmer  

Tidligere bestemmelse 

Foreningsvedtægter for Foreningen Sjællandsgade Bad  

 

§1  

Navn 

Foreningens navn er ”Foreningen Sjællandsgade Bad”. Foreningens 

hjemsted er Københavns Kommune med postadresse: Foreningen 

Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade 12a, 2200 

København N.  

 

 

§2  

Formål 

Foreningens formål er at drive offentligt bad, samt kulturel, social - og 

sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade Bad med fokus på 

badekultur. Badet er almennyttigt. Foreningen samarbejder med 

institutioner og foreninger i lokalområdet om kulturelle, 

integrationsfremmende, samt social- og sundhedsmæssige aktiviteter. 

 

 

 

§3  

Medlemmer  
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Stk. 1. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være 

medlemmer af Foreningen Sjællandsgade Bad. 

 

Stk. 2. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Et 

medlem kan udtræde ved at meddele det til bestyrelsen. 

 

§4  

Kontingent 

Stk. 1. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan fremlægge forslag om kontingentfastsættelse med 

udgangspunkt i foreningens økonomi i det forhen/indeværende år. 

 

§5  

Foreningens ledelse 

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af syv 

medlemmer, samt to suppleanter. 

 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-

årig periode. 

 

Stk, 3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til sin forretningsorden 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Stk. 5. Såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde af bestyrelsen i 

sin 2-årige periode vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende 

1-årige periode på foreningens generalforsamling. 

 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 

1. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være 

medlemmer af Foreningen Sjællandsgade Bad. 

2. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Et 

medlem kan udtræde ved at meddele det til bestyrelsen. 

 

 

§4  

Kontingent 

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan 

fremlægge forslag om kontingentfastsættelse med udgangspunkt i 

foreningens økonomi i det forhen/indeværende år. 

 

 

§5  

Foreningens ledelse 

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af syv 

medlemmer, samt to suppleanter.  

B.  

1. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 

en 2-årig periode.  

2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen. 

C. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til sin forretningsorden 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 

D. Såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde af bestyrelsen i 

sin 2-årige periode vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den 

resterende 1-årige periode på foreningens generalforsamling. 

E. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

F. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 

G. Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere, såfremt der er 

økonomi til det. H. Bestyrelsen kan henlægge sine beføjelser til 

en ansat. 

 

 



21.06.07 GF Sjællandsgade Bad - Bilag til pkt. 6 - Forslag til vedtægtsændringer 
 

3 

 

Stk. 8. Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere, såfremt der er 

økonomi til det. H. Bestyrelsen kan henlægge sine beføjelser til en ansat. 

 

§6  

Frivillige 

Stk. 1. Foreningen Sjællandsgade Bad drives af frivillig arbejdskraft 

under ledelse af foreningens bestyrelse. 

Stk. 2. Foreningens frivillige kræfter kan inddeles i fire kategorier: 

a. frivillige, tilknyttet den daglige drift 

b. frivillige, tilknyttet arbejdsgrupperne i perioder over tre måneder 

c. frivillige bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på foreningens 

generalforsamling 

d. frivillige som for en kortere periode er tilknyttet Sjællandsgade 

Bad i forbindelse med afholdelse af arrangementer eller projekter. 

Stk. 3. Frivillige fra kategori a – c skal være medlem af foreningen og 

underskrive dennes frivilligpolitik. 

 

 

§7 

Økonomi 

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen 

aflægger regnskab på førstkommende generalforsamling efter 

regnskabsårets afslutning.  

 

Stk. 2. Regnskabet skal udarbejdes i henhold til almindeligt anerkendte 

regnskabsprincipper om bl.a. at vise resultatopgørelse, balance og 

bevægelse i egenkapitalen, og skal give foreningens medlemmer et 

overskueligt og retvisende billede af foreningens økonomi. 

 

Stk. 3. Oplysninger og bilag, som indgår i regnskabet, skal opbevares i 

minimum 5 år fra udløbet af regnskabsåret. Bestyrelsen fastsætter prisen 

for brug af foreningens faciliteter og udarbejder en prisliste. 

 

 

 

 

 

§6  

Frivillige 

Foreningen Sjællandsgade Bad drives af frivillig arbejdskraft under 

ledelse af foreningens bestyrelse. Foreningens frivillige kræfter kan 

inddeles i fire kategorier: 

a. frivillige, tilknyttet den daglige drift 

b. frivillige, tilknyttet arbejdsgrupperne i perioder over tre måneder 

c. frivillige bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på foreningens 

generalforsamling 

d. frivillige som for en kortere periode er tilknyttet Sjællandsgade 

Bad i forbindelse med afholdelse af arrangementer eller projekter. 

Frivillige fra kategori a – c skal være medlem af foreningen og 

underskrive dennes frivilligpolitik. 

 

 

§7 

Økonomi 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen aflægger 

regnskab på førstkommende generalforsamling efter regnskabsårets 

afslutning.  

Regnskabet skal udarbejdes i henhold til almindeligt anerkendte 

regnskabsprincipper om bl.a. at vise resultatopgørelse, balance og 

bevægelse i egenkapitalen, og skal give foreningens medlemmer et 

overskueligt og retvisende billede af foreningens økonomi. 

Oplysninger og bilag, som indgår i regnskabet, skal opbevares i 

minimum 5 år fra udløbet af regnskabsåret. Bestyrelsen fastsætter prisen 

for brug af foreningens faciliteter og udarbejder en prisliste. 
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§8 

Forpligtelser 

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og 

ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 

 

§9 

Tegningsret 

Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til 

 

Stk. 2. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller 

i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne 

foreningen i økonomiske anliggender. 

 

Stk. 3. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i 

fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske 

bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom. 

 

Stk. 4. At meddele prokura. 

 

Stk. 5. At optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb 

indtil kr. 20.000 kr. 

 

§10 

Revision 

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en intern revisor for 1 år 

ad gangen. 

 

Stk. 2. Revisor skal være en regnskabskyndig person, men behøver ikke 

at være registreret eller statsautoriseret revisor. 

 

§11 

Generalforsamlingen 

 

 

§8 

Forpligtelser 

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen 

anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 

 

§9 

Tegningsret 

Bestyrelsen er bemyndiget til 

A. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller 

i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til 

at tegne foreningen i økonomiske anliggender 

B. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i 

fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via 

elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom. 

C. At meddele prokura. 

D. At optage lån/kreditter til brug for den daglige drift med et beløb 

indtil kr. 20.000 kr. 

 

 

 

 

§10 

Revision 

A. Den ordinære generalforsamling vælger en intern revisor for 1 år 

ad gangen. 

B. Revisor skal være en regnskabskyndig person, men behøver ikke 

at være registreret eller statsautoriseret revisor. 

 

 

 

§11 



21.06.07 GF Sjællandsgade Bad - Bilag til pkt. 6 - Forslag til vedtægtsændringer 
 

5 

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året og så vidt 

muligt i årets første halvår. Bestyrelsen indkalder til den ordinære 

generalforsamling.  

 

Stk. 3. På dagsordenen er som minimum følgende punkter: 

- Valg af dirigent og valg af referent. 

- Bestyrelsens beretning. 

- Godkendelse af regnskab.  

- Af dagsordenen skal fremgå, om medlemmer af 

bestyrelsen er på valg. 

 

Stk. 4. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt på foreningens 

mailliste. De medlemmer der ikke benytter email kan få indkaldelsen 

tilsendt pr. post. 

 

Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel. 

 

Stk. 6. Bilag til generalforsamlingen skal være tilgængelig på foreningens 

hjemmeside og til afhentning på Sjællandsgade Bad senest syv dage 

inden generalforsamlingen. 

 

Stk. 7. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Stk. 8. Afstemning om forslag på dagsordenen foregår ved 

håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 

10% af de fremmødte forlanger dette. 

 

Stk. 9. Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt. 

 

Generalforsamlingen 

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

B. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året og så vidt 

muligt i årets første halvår. Bestyrelsen indkalder til den ordinære 

generalforsamling. På dagsordenen er som minimum følgende 

punkter: 

 

- Valg af dirigent og valg af referent. 

- Bestyrelsens beretning. 

- Godkendelse af regnskab.  

- Af dagsordenen skal fremgå, om medlemmer af 

bestyrelsen er på valg. 

C. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt på foreningens 

mailliste. De medlemmer der ikke benytter email kan få 

indkaldelsen tilsendt pr. post. 

D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel. 

E. Bilag til generalforsamlingen skal være tilgængelig på 

foreningens hjemmeside og til afhentning på Sjællandsgade Bad 

senest syv dage inden generalforsamlingen. 

F. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

G. Afstemning om forslag på dagsordenen foregår ved 

håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når 

mindst 10% af de fremmødte forlanger dette. 

H. Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt. 

I. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 

fremmødte. 

J. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt. 

K. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og 

skal finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer 

indsender skriftlig anmodning herom. 
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Stk. 10. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 

fremmødte. 

 

Stk. 11. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt. 

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og 

skal finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender 

skriftlig anmodning herom. 

 

§12 

Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer ved 

generalforsamlingen være for forslaget. 

 

Stk. 2. Afstemning om vedtægtsændringer foregår ved håndsoprækning. 

Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte 

forlanger dette. 

 

§13 

Foreningens opløsning 

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en 

særligt indkaldt generalforsamling. 

 

Stk. 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for opløsning på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger. 

 

Stk. 3. Den siddende bestyrelse forpligter sig til at distribuere et eventuelt 

overskud, indenfor 12 måneder efter nedlæggelse af foreningen. 

 

Stk. 4. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde en eller flere 

frivillige foreninger med et socialt sigte og tilknytning til Nørrebro. 

Bestyrelsen beslutter hvilke foreninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12 

Vedtægtsændringer 

A. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer ved 

generalforsamlingen være for forslaget. 

B. Afstemning om vedtægtsændringer foregår ved håndsoprækning. 

Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de 

fremmødte forlanger dette. 

 

 

§13 

Foreningens opløsning 

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en 

særligt indkaldt generalforsamling. 

B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for opløsning på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger. 

C. Den siddende bestyrelse forpligter sig til at distribuere et 

eventuelt overskud, indenfor 12 måneder efter nedlæggelse af 

foreningen. 

D. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde en eller flere 

frivillige foreninger med et socialt sigte og tilknytning til 

Nørrebro. Bestyrelsen beslutter hvilke foreninger. 

 

 

 

§14 
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§14 

Udelukkelse 

Stk. 1. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis 

medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller 

anseelse. 

 

Stk. 2. Et udelukket medlem kan kræve at få sin sag prøvet på den 

førstkommende ordinære generalforsamling. 

Udelukkelse 

Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis 

medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller 

anseelse. Et udelukket medlem kan kræve at få sin sag prøvet på den 

førstkommende ordinære generalforsamling. 
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Forslag 1.2 – Forslag til tilføjelse vedrørende Foreningens Formål 

 

Begrundelse  

 

Stk. 1: Vi vil gerne også lægge vægt på det fællesskab, der ligger bag Badet og ikke bare de ydelser, der tilbydes her. Det synes vi, er en væsentlig 

del af vores formål og dna. 

 

Stk 2: Med den nye driftsaftale synes det også relevant at tilføje Københavns Kommune her, hvor samarbejder præsenteres. 

 

Forslag til vedtægtsjustering 

 

§2  

Formål  

Stk. 1. Foreningens formål er at drive offentligt bad, samt kulturel, social 

- og sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade Bad med fokus på 

badekultur. Badet er almennyttigt. Foreningens aktiviteter er baseret på 

et rummeligt og inkluderende frivilligt fællesskab. 

 

Stk. 2. Foreningen samarbejder med institutioner og foreninger i 

lokalområdet om kulturelle, integrationsfremmende, samt social- og 

sundhedsmæssige aktiviteter og gør det i henhold til den til enhver tid 

gældende driftsaftale med Københavns Kommune. 

Tidligere bestemmelse 

 

§2  

Formål  

Foreningens formål er at drive offentligt bad, samt kulturel, social - og 

sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade Bad med fokus på 

badekultur. Badet er almennyttigt.  

Foreningen samarbejder med institutioner og foreninger i lokalområdet 

om kulturelle, integrationsfremmende, samt social- og sundhedsmæssige 

aktiviteter. 
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Forslag 1.3 – Hvem har stemmeret på Generalforsamlingen 

 

Begrundelse 

 

Stk. 2: Vi mener, det styrker medlemsdemokratiet, at der er en forpligtelse forbundet med stemmeretten på generalforsamlingen. 

 

NB: Bestyrelsen foreslår, at denne vedtægtsændring først træder i kraft til næstkommende generalforsamling for ikke at begrænse stemmeretten for 

fremmødte til denne og den resterende dagsorden. 

 

Ny bestemmelse 

 

§3  

 

Medlemmer  

 

Stk. 1. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være 

medlemmer af Foreningen Sjællandsgade Bad. 

 

Stk. 2. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen, hvis 

medlemskabet er tegnet 

 

a) senest to uger inden Generalforsamlingen i indeværende år  

 

eller  

 

b) at medlemskab tegnes på dagen af medlemmer, der var 

medlem året forinden. 

Tidligere bestemmelse 

 

 

§3 

Medlemmer 

1. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer af 

Foreningen Sjællandsgade Bad. 

2. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Et medlem 

kan udtræde ved at meddele det til bestyrelsen. 
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Forslag 1.4 – Generalforsamling 

 

Begrundelse: 

 

Stk. 3: Som en del af at føre vedtægterne op til i dag og lade dem afspejle den praksis, der er i foreningen, foreslår bestyrelsen, at der tilføjes 

relevante punkter til dagsordenen. Det er de punkter, der har været på dagsordenen til generalforsamlingen de seneste år, og som sikrer, at vi 

overholder formalia og har gode rammer om medlemsdemokratiet. 

 

Stk. 13: Forslaget om en digital generalforsamling er tilføjet pga. den aktuelle situation med COVID-19, der på den ene side virkelig har 

understreget behovet for at mødes i demokratiske fællesskaber som vores, men hvor det ikke har været muligt. Det understreges fra bestyrelsens 

side, at der skal være tale om særlige situationer for at denne mulighed kan træde i kraft. 

 

Ny bestemmelse 

 

§5  

 

Generalforsamlingen  

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året og så vidt 

muligt i årets første halvår. Bestyrelsen indkalder til den ordinære 

generalforsamling.  

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Formalia: 

a. Valg af dirigent. 

b. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed mv. 

c. Valg af referent. 

d. Valg af to stemmetællere. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab. 

Tidligere bestemmelse 

 

§11 

 

Generalforsamlingen 

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

B. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året og så vidt 

muligt i årets første halvår. Bestyrelsen indkalder til den ordinære 

generalforsamling. På dagsordenen er som minimum følgende 

punkter: 

- Valg af dirigent og valg af referent. 

- Bestyrelsens beretning. 

- Godkendelse af regnskab.  

- Af dagsordenen skal fremgå, om medlemmer af 

bestyrelsen er på valg. 
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4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse og godkendelse af 

budget. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af personer. 

a. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 

en 2-årig periode. Valgbar til bestyrelsen er ethvert 

medlem af foreningen. Af dagsordenen skal fremgå, om 

medlemmer af bestyrelsen er på valg. 

b. Valg af intern revisor. Intern revisor vælges for en 1-årig 

periode. Valgbar til posten som intern revisor er ethvert 

medlem af foreningen. 

7. Eventuelt 

Stk. 4. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt på foreningens 

mailliste. De medlemmer der ikke benytter e-mail kan afhente det i 

Badet. 

Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel. 

Stk. 6. Bilag til generalforsamlingen skal være tilgængelig på foreningens 

hjemmeside og til afhentning på Sjællandsgade Bad senest syv dage 

inden generalforsamlingen. 

Stk. 7. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 8. Afstemning om forslag på dagsordenen foregår ved 

håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 

10% af de fremmødte forlanger dette.  

Stk. 9. Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.  

Stk. 10.  Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 

fremmødte.  

Stk. 11. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.  

 

 

 

C. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt på foreningens 

mailliste. De medlemmer der ikke benytter email kan få 

indkaldelsen tilsendt pr. post. 

D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel. 

E. Bilag til generalforsamlingen skal være tilgængelig på 

foreningens hjemmeside og til afhentning på Sjællandsgade Bad 

senest syv dage inden generalforsamlingen. 

F. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

G. Afstemning om forslag på dagsordenen foregår ved 

håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når 

mindst 10% af de fremmødte forlanger dette. 

H. Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt. 

A. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 

fremmødte. 

B. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt. 

C. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og 

skal finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer 

indsender skriftlig anmodning herom. 
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Stk, 12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og 

skal finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender 

skriftlig anmodning herom.  

Stk. 13. Det er i særlige tilfælde muligt at afholde generalforsamlingen 

digitalt, såfremt bestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt. 
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Forslag 1.5 – Foreningens ledelse 

 

Begrundelse: 

Stk 1: Bunder i et ønske om at lade bestyrelsens størrelse afspejle opgaven. Over årene er bestyrelsen gået fra at være arbejdsudvalg og meget tæt på 

driften af alle aktiviteter i huset til at være en strategisk ledelse, der understøttes af den daglige ledelse, og hvor aktiviteter i huset udvikles og 

varetages af den brede gruppe frivillige. Vi ønsker endvidere at sikre, at bestyrelsen kan arbejde effektivt mellem møder og i så vid mulig  

udstrækning eksempelvis gøre det muligt at mødes med kort varsel og være beslutningskompetente. Det sidste naturligvis belært af de seneste års 

begivenheder relateret til nedlukning og COVID-19. 

 

Stk. 2: For præcision.  

 

Stk. 7. For at afspejle den eksisterende situation i Badet som organisation.  

 

Ny bestemmelse 

 

§6  

 

Foreningens ledelse  

 

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af fem 

medlemmer samt to suppleanter.  

Stk. 2. Valg til bestyrelsen 

a. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-

årig periode. 

b. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen.  

Stk 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til sin forretningsorden 

på førstkommende bestyrelsesmøde.  

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde af bestyrelsen i 

sin 2-årige periode vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende 

1-årige periode på foreningens generalforsamling.  

Tidligere bestemmelse 

 

§5  

 

Foreningens ledelse 

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af syv 

medlemmer, samt to suppleanter.  

B.  

1.Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 

2-årig periode.  

2.Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen. 

C. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til sin forretningsorden 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 

D. Såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde af bestyrelsen i 

sin 2-årige periode vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den 

resterende 1-årige periode på foreningens generalforsamling. 

E. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

F. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 

G. Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere, såfremt der er 

økonomi til det. 
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Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.  

Stk. 7. Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere til at varetage 

daglig ledelse, såfremt der er økonomi til det.  

Stk. 8. Bestyrelsen kan henlægge sine beføjelser til en ansat. 

H. Bestyrelsen kan henlægge sine beføjelser til en ansat. 
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Forslag 1.6 – Frivillige  

 

Begrundelse: 

Der er i dag ikke forskellige kategorier af frivillige i vores forening, omend man kan løse meget forskellige opgaver i sin rolle som frivillig. Derfor 

ønsker vi også her, at vedtægterne afspejler foreningen, som den ser ud i dag inkl. den frivilligpolitik, vi nu har. 

 

Ny bestemmelse 

 

§7  

 

Frivillige  

 

Stk. 1. Foreningen Sjællandsgade Bad er baseret på frivilligt 

engagement. For at være frivillig i foreningen kræves det, at man 

underskriver og tilslutter sig Foreningens til enhver tid gældende 

frivilligpolitik.  

Stk. 2. Frivillige i Sjællandsgade Bad skal være medlem af Foreningen. 

Tidligere bestemmelse 

 

§6  

 

Frivillige 

 

Foreningen Sjællandsgade Bad drives af frivillig arbejdskraft under 

ledelse af foreningens bestyrelse. Foreningens frivillige kræfter kan 

inddeles i fire kategorier: 

a. frivillige, tilknyttet den daglige drift 

b. frivillige, tilknyttet arbejdsgrupperne i perioder over tre måneder 

c. frivillige bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på foreningens 

generalforsamling 

d. frivillige som for en kortere periode er tilknyttet Sjællandsgade 

Bad i forbindelse med afholdelse af arrangementer eller projekter. 

Frivillige fra kategori a – c skal være medlem af foreningen og 

underskrive dennes frivilligpolitik. 

 


