Vedtægter for Foreningen Badeanstaltens venner
Silkeborg

FORENINGEN
BADEANSTALTENS VENNER
VEDTÆGTER

§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Badeanstaltens Venner.
Foreningens hjemsted er Silkeborg.

§2

Foreningens formål.

Foreningens formål er med alle lovlige midler at arbejde for bevarelse af den kommunale
varmvandsbadeanstalt i Hostrupsgade 41, Silkeborg, samt ved enhver given lejlighed at påvirke
bevilgende myndigheder med henblik på bevarelse af anlægget.
Derudover arbejde for bibeholdelse af de lokaliteter, hvori dette er indrettet, og påse at renoveringer
og moderniseringer foretages så nænsomt som muligt, idet det findes, at lokaliteterne er af høj
kulturhistorisk værdig.

§3

Medlemmer.

Som medlemmer kan optages privatpersoner med interesse i bevarelsen af Badeanstalten i
Silkeborg.

§4

Indmeldelse.

Indmeldelse kan ske via formular i Badeanstalten eller formular på hjemmesiden, hvor der også
findes anvisning om kontingentindbetaling. Udmeldelse kan ske til foreningens e-mailkonto.

§5

Kontingent.

Kontingentet følger kalenderåret og ændringer skal godkendes af generalforsamlingen.
Derudover kan man støtte foreningens formål ved at indsætte et beløb på foreningens bankkonto.

§6

Økonomi.

Foreningens til enhver tid værende formue kan alene anvendes til aktiviteter, der støtter
badeanstaltens drift og bevarelse, jfr. § 2.

§7

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, og disse vælges for
2 år ad gangen således:
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I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og
kasserer må dog ikke være på valg samme år. Der vælges på generalforsamlingen desuden 1
suppleant til bestyrelsen hvert år.

§8

Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær ved det førstkommende
bestyrelsesmøde efter generalforsamlinger.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§9

Regnskab og revision.

På den årlige generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen fører en
kassebog og udfærdiger et regnskab, der senest 14 dage før ordinær generalforsamling forelægges
revisor til gennemgang, påtegning og endelig godkendelse.

§ 10 Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår er lig kalenderåret og regnskabet afsluttes hvert år den 31. december.

§ 11 Tegningsregler.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan
godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.

§ 12 Bestyrelsesmøder.
Alle bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær af et andet bestyrelsesmedlem.

§ 13 Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og varsles mindst 4 uger
forud, ved opslag på badeanstaltens kontor.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent /ved formand
2. Valg af referent /ved dirigent
3. Bestyrelsens beretning /ved formand
4. Økonomi /ved kasserer
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kun denne kan vedtage ændringer af
foreningens vedtægter.

§ 14 Dirigent.
På generalforsamlingen vælges en dirigent, der leder forhandlinger og afstemninger.
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§ 15 Forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til foreningens e-mailkonto
senest 14 dage forud for denne.

§ 16 Beslutningsdygtig.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Afstemning foretages på forlangende skriftligt og afgørelsen sker ved almindeligt stemmeflertal. Til
godkendelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 17 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 30
medlemmer skriftligt har ønsket det.

§ 18 Foreningens opløsning.
Foreningen opløses, hvis alle fremmødte på 2 på hinanden følgende afholdte generalforsamlinger
skriftligt stemmer derfor, eller hvis medlemstallet er under 20 og 4/5 af medlemmerne skriftligt
stemmer derfor.

§ 19 Foreningens aktiver.
Ved foreningens opløsning afgør generalforsamlingen, hvorledes foreningens aktiver anvendes til
velgørende formål, der udøves af en humanitær organisation.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 17. marts 2018.
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Ændringshistorik
Årstal

Ændringer vedtaget

Vedtaget dato:

1995
1998
2009
2011
2015
2018

Stiftelse
§7
§ 5, 7, 8 og 12
§ 5 og 12
§7
§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15

25.03.1995
21.03.1998
04.04.2009
12.03.2011
14.03.2015
17.03.2018

