
 

 
Rantzausminde Havbadeforening 

Hjemsted: Rantzausminde Havn 

Vedtægter. 

§1. Foreningens formål er: 

- At skabe et aktivt bade- og havnemiljø til gavn for alle i lokalområdet, 

   sejlere, kajakroere og andre turister. 

- At udvide badesæsonen med mulighed for vinterbadning for at opnå sundhed, 

velvære samt socialt samvær 

- At fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i lokalområdet. 

  

§2. Medlemmer: 
Som medlemmer optages alle, der vil virke for foreningens formål og acceptere 
foreningens vedtægter. 

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. 

Alle sager afgøres her ved almindelig stemmeflertal. 

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der på skift vælges for to år. 

 

§3. Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Der indkaldes til generalforsamling ved opslag i lokalområdet samt mail til 

foreningens medlemmer 

Der afholdes generalforsamling én gang årligt, senest i februar måned. 

 
Den ordinære generalforsamling har flg. faste dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og skriver 

2. Fremlæggelse af beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af revisor. 
9. Evt. 

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, 

næstformand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden, og i formandens 

fravær af næstformand og et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen kan ikke gældsætte foreningen, uden indhentet godkendelse på en 
ekstraordinær generalforsamling. 



 

 

§4. Ordinær / ekstraordinær Generalforsamling, vedtægtsændringer og ophør. 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling, 

hvis mindst halvdelen af medlemmerne eller mindst halvdelen af bestyrelsen 
ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. 

Vedtægtsændringer eller forslag om ophør skal fremlægges på en 

generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte. Såfremt 

vedtægtsændringerne/ophøret ikke kan vedtages indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne/ophøret kan vedtages med 
almindelig stemmeflerhed. 

§5.  Foreningens formue skal ved foreningens ophør udloddes til formål, der ligger i 

naturlig forlængelse af foreningens formål. Udlodningen foretages af en 

generalforsamling efter indhentet udtalelse fra fritidsafdelingen i Svendborg 
Kommune. 

Tillæg til vedtægter: 

Der oprettes en foreningskonto i Nordea, som formand og kasserer har dispositionsret over. 
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Birthe Jørgensen   Grethe Bunkenborg 

Formand    kasserer 

 

 

 

Christian Hammerich   Paw Hansen 

 

 

Carsten Riis Jensen   Anne Gram 
Næstformand 

Kjeld Hansen 

 

   

 


