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Formål
§ 2. Farum Svømmeklubs formål er at tilbyde vandaktiviteter, svømmeundervisning
og træning til alle uanset niveau. Foreningen vil give medlemmerne mulighed for at
deltage i stærke lærings-, konkurrence- og motionsfællesskaber, hvor medlemmerne
kan udvikle færdigheder, tilfredsstille sportslige ambitioner samt opnå sundhed og
velvære. Gennem det sociale liv i foreningen motiveres medlemmerne til
engagement og til at tage et medansvar for Farum Svømmeklub.
§ 2. Farum Svømmeklubs formål er at tilbyde svømning i form af både en
svømmeskole og en konkurrenceafdeling samt med udgangspunkt i fællesskabet og
det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til svømning, samt at udvikle
medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.
Kontingent
§ 6 5. Kontingentet fastlægges ud fra den valgte svømmeaktivitet. Medlemmet
betaler kontingentet ved tilmelding. Kontingentperioden gælder for en sæson.
Kontingentet fastlægges af Farum Svømmeklubs bestyrelse.
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Aktivitetskontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af
bestyrelsen. Begge beløb skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Er et
medlem i restance udover 3 måneder, fortaber vedkommende sine rettigheder,
indtil restancen er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.
Udmeldelse
§ 5 6. Udmeldelse af Farum Svømmeklub skal ske skriftligt. Regler for refusion af
kontingent fastsættes af Farum Svømmeklubs bestyrelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved anvendelse af e-mail eller anden elektronisk
metode, fastsat af Farum Svømmeklubs bestyrelse, med en måneds varsel.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk
mellemværende med klubben. Medlemskontingentet refunderes ikke. Regler for
refusion af aktivitetskontingentet fastsættes af Farum Svømmeklubs bestyrelse.

Ordinær generalforsamling
§ 8. Generalforsamlingen er Farum Svømmeklubs øverste myndighed i alle
anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 31.
oktober. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af Farum Svømmeklub,
samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stk. 2. Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer, som er fyldt 16 år,
som har været medlem af Farum Svømmeklub i mindst 6 måneder, og som ikke er i
kontingentrestance. For medlemmer under 16 år kan stemmeretten udøves af
forældre eller værge, men det kræver dog tilstedeværelse af medlemmet. Der kan
kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 3. Kandidater til posterne i bestyrelsen skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 7 dage 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel 4 ugers varsel
med opslag på Farum Svømmeklubs hjemmeside. med opslag i Farum Svømmehal,
annoncering i klubblad, lokalavisen eller på Farum Svømmeklubs hjemmeside.
Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 6. Dagsorden til generalforsamling offentliggøres senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Offentliggørelse sker med opslag på Farum
Svømmeklubs hjemmeside.
Stk. 6 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal. Beslutninger på generalforsamlingen kræver almindeligt flertal
blandt de fremmødte.

