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VEDTÆGTER FOR BADEKLUBBEN MARSELISBORG HAVN 

 

 

 

FORENINGENS NAVN 

§ 1 

Foreningens navn er Badeklubben Marselisborg Havn (BMH) og hjemstedet er Marselisborg Havn, Århus, ved 

østmolens P. Plads. 

 

 

FORMÅL 

§ 2 

Foreningens formål er at fremme det sunde og gode liv ved badning i åbent hav sommer og vinter, og med 

mulighed for socialt samvær i forbindelse hermed. 

 

 

MEDLEMMER 

§ 3 

Foreningen omfatter betalende medlemmer af foreningen Badeklubben Marselisborg Havn. 

 

 

KONTINGENT 

§ 4 

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og gældende for et år af gangen, regnet fra den dato 

man har meldt sig ind. 

 

 

EKSKLUSION 

§ 5 

Såfremt et medlem skønnes uegnet som medlem, kan bestyrelsen beslutte at vedkommende udelukkes i 

kortere eller længere tid eller for bestandigt.  

 

Når et medlem efter bestyrelsens skøn gør sig skyldig i overtrædelse af foreningens love/regler og anvisninger, 

kan vedkommende ekskluderes af foreningen. 

 

Ekskluderede og udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen og dens midler 

 

 

UNIFORMERING 

§ 6 

Stranden er offentlig, hvorfor klubben ikke fastsætter regler for uniformering. 

 

I saunaen og på terrassen er nøgenhed ikke tilladt, der skal derfor bruges badetøj eller tildækning.  
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 7 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og skal senest 14 dage forinden, bekendtgøres til 

alle medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 10 dage forinden. 

 

§ 8 

På hver generalforsamling vælges en dirigent udenfor bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og 

påser at foreningens love/regler overholdes, samt at kun sager, der er opført i dagsordenen kommer til 

afgørelse. Emner under punktet eventuelt kan ikke gå til afstemning. 

 

Dagsorden indeholder mindst følgende punkter: 

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning af året der gik, samt bestyrelsens planer for det kommende år 

 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent 

 Indkomne forslag 

 Valg af bestyrelse, herunder 2 suppleanter. 

 Valg af revisor 

 Eventuelt. 

 

 

§ 9 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og dens beslutninger er gyldige 

uanset de fremmødes antal. 

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal evt. skriftligt, når blot et medlem forlanger det. Kun 

medlemmer har stemmeret. 

 

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for 

ændringerne. Ændringerne kan ske såvel ved en ordinær, som ved en ekstraordinær generalforsamling, og 

skal kun vedtages på en (ekstra eller ordinær) generalforsamling. 

 

 

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 10 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst halvdelen af 

medlemmerne stiller skriftlig motiveret forlangende derom. Mindst halvdelen af underskriverne er da 

pligtige til at møde og forsvare forslaget. I modsatfald kan bestyrelsen forkaste det. 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære. Den kan dog indkaldes med 24 

timers varsel, men skal afholdes senest 8 dage efter modtagerens begæring herom eller efter beslutning fra 

bestyrelsen. 
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BESTYRELSEN 

§ 11 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer, som vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne. 

 

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ved den årlige ordinære generalforsamling. Alle 

bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. 

 

Bestyrelsesvalg sker ved simpelt stemmeflertal og 2 stemmetællere vælges af generalforsamlingen hver gang 

der er brug herfor. 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med Formand, næstformand, kasserer, 

sekretær og webmaster.  

 

Endvidere vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen samt 1 revisorer og 1 

revisorsuppleant, der vælges for 2 år ad gangen. 

 

Derudover kan der vælges personer til diverse udvalgsposter. 

 

 

FORRETNINGSORDEN 

§ 12 

Vigtige afgørelser i  foreningsanliggender, herunder økonomiske dispositioner, træffes af den samlede 

bestyrelse, der jævnligt skal afholde møder, hvor arbejdet koordineres. 

 

§ 13 

Formanden kan handle på egen hånd uden om den øvrige bestyrelse i sager af hastende karakter. Sådanne må 

dog ved første given lejlighed forelægges for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Der skal hos kassereren altid bero en ajourført fortegnelse over medlemmer med angivelsen af navn, 

fødselsdato, adresse, tlf. nr., og e-mail adresse. 

§ 14 

Under formandens forfald træder næstformanden i formanden sted. 

 

KASSEREREN/ØKONOMI 

§ 15 

Kassereren modtaget kontingent samt fører et bogholderi og en medlemsfortegnelse.  

 

Medlemmerne skal opføres med navn, foto, fødselsdato, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse. 

 

Kassebogen skal altid udvise, hvilket beløb der er indgået og udgået. Hver 

indtægts- og udgiftspost skal være ledsaget af et regnskabsbilag. 

 

Regnskabet følger kalenderåret og forelægges på den ordinære generalforsamling efter at det forinden har 

været forelagt revisorerne, der meddeler det en påtegning. 

 

Kassebogen skal altid medbringes ved generalforsamlingen. 

 

Den kontante kassebeholdning skal være af en passende størrelse til afholdelse af de løbende udgifter. 

  

Foreningens medlemmer eller bestyrelse, har  ikke nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,  der  
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påhviler foreningen, og bestyrelsen hæfter kun for foreningens forpligtelser med den formue, der  er 

  i foreningen. 

 

 

FORENINGENS OPLØSNING 

§ 16 

 

Foreningen Badeklubben Marselisborg Havn kan ophøre ved: 

 Konkurs, såfremt foreningen ikke kan leve op til sine økonomiske forpligtelser. 

 Dom, hvis formålet er lovstridigt eller samfundsstridigt 

 Opløsning efter foreningen egen beslutning 

 

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages når mindst 3/4 dele af de fremmødte medlemmer til en 

generalforsamling, stemmer derfor. 

 

Ved foreningens opløsning tilfalder dens ejendele og midler Marselisborg Havn, som kan videreføre 

aktiviteterne til almene formål. 

 

Foreningen har endvidere indgået grundlejekontrakt med Marselisborg Havn S/I, hvorfor der til lejemålet 

gælder de til enhver tid af Trafikministeriet fastsatte almindelige bestemmelser for leje af pladser ved 

statens havne. 


