
Nakskov Svømmeklub´s vedtægter 
  

§ 1  Foreningens navn er Nakskov Svømmeklub med hjemsted i Lolland Kommune. Nakskov 

Svømmeklub blev stiftet 5. august 1924. Klubben er medlem af  Dansk Svømmeunion under Danmarks 

Idrætsforbund og er undergivet deres love. 

 Nakskov svømmeklub tegnes og underskrives af formand og kassere 
  
§ 2 Klubbens formål er gennem undervisning og konkurrencer at fremme interesse for og færdighed i 

svømning og livredning. 
  
§ 3 Som aktive medlemmer kan optages enhver, der opfylder Danmarks Idrætsforbunds betingelser. Som 

passive medlemmer kan optages enhver, der opfylder Danmarks Idræts Forbunds betingelser og 

interesserer sig for klubbens formål. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en 

generalforsamling. 
  
§ 4 Indmeldes sker til klubbens hjemmside. Jævnfører klubbens betalings betingelser, som fremgår via 

klubbens hjemmeside. Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, men skal dog godkendes 

af en generalforsamling. 
  
§ 5 Kontingent for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen hvert år inden den 1. marts og betales forud. 

Passive medlemmer betaler mindst kr. 50 pr. år. 
  
§ 6 Klubbens indtægter administreres af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen. 

Regnskabsåret er fra 1. januar – 31. december. 
Bestyrelsen antager de for undervisningen nødvendige lærerkræfter og bestemmer, hvor og i hvilket 

omfang, undervisningen skal foregå, og det er medlemmernes pligt at rette sig efter bestemmelserne. 

Foreningens aktive medlemmer må kun deltage i konkurrencer med bestyrelsens tilladelse. 
  

§ 7 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af formand, kasserer og 3-5 

bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituere sig med næstformand, sekretær og udvalgsledere for konkurrence- og 

undervisningsudvalg. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalget kan bestå af personer 

udenfor bestyrelsen, dog skal et udvalgsmedlem være medlem af bestyrelsen og være ansvarlig overfor 

foreningen. 

  
§ 8  Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, hvortil indkaldes med 10 dages varsel, enten ved 

skriftlig meddelelse til medlemmer eller gennem dagspressen. 
  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden mindst 4 dage før 

generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det 

fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indsender begæring derom. 
  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning, herunder beretning fra konkurrence- og undervisningsudvalgsleder. 
3. Det reviderede regnskab fremlægges skriftligt. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg. 

Ved generalforsamlinger med ulige årstal vælges kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1 

bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
I lige årstal vælges formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 

revisorsuppleant. 

  
6. Eventuelt. 



  
Bestyrelsesvalg foretages ved skriftlig afstemning. Anden afstemning kan foretages ved 

håndsoprækning, hvis ikke 1/3 af medlemmerne forlanger skriftlig afstemning. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
Afstemning sker ved personligt fremmøde. 
Aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, klubbens bestyrelse, samt NSK´s Venner´s bestyrelse har 

stemmeret. For medlemmer under 14 år kan stemmeretten udøves af 1 forældre. Det aktive medlem 

må ikke være i kontingentrestance inden generalforsamlingen for at have stemmeret. 
For at være valgbar til bestyrelsen skal man være fyldt 18 år. En repræsentant, valgt af klubbens 

ungdomsafdeling har ret til at overvære bestyrelsesmøderne. 
  
§ 9 Hvor lovene intet andet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar overfor 

generalforsamlingen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
  
§ 10 Medlemmerne har pligt til at yde klub og union enhver bistand, som måtte forlanges ved stævner og 

lignende arrangementer. Desuden skal medlemmerne rette sig efter svømmehallens ordensreglement. 
  
§ 11 Et bestyrelsesmedlem fra NSK´s venner har ret til at deltage i klubbens bestyrelsesmøder, ligesom et 

bestyrelsesmedlem fra NSK har ret til at deltage i NSK´s venner´s bestyrelsesmøder. 
  
§ 12 Foreningen kan kun opløses, på en lovlig og i den anledning indvarslet generalforsamling, mindst ¾ 

af de mødte medlemmer stemmer herfor. Skulle det ske, tilfalder klubbens ejendele Dansk 

Svømmeunion, klubhuset dog Lolland Kommune. 
  
Vedtaget første gang 5. august 1924. Senere ændret i 1933, 1945, 1955,1962, 1976, 1980, 1981, 1982, 

1994,  9. februar 1999, 26. februar 2002, 27. februar 2007, 1. februar 2008. 27 februar 2017. 
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