Dansk Svømmebadsteknisk Forening
Vedtægter

1. Navn
Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes
foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og Dänische
Gesellschaft für Schwimmbädertechnik. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende
adresse for foreningens sekretariat.
2. Formål
Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade,
herunder at:
-

virke for god drift, tilpasning og udvikling af danske svømmebade

-

fremme hensigtsmæssig planlægning, projektering og udførelse af svømmebade

-

formidle og udveksle erfaringer og viden om danske svømmebade

-

øve indflydelse på normer, standarder, vejledninger m.m., som har betydning for
udviklingen på svømmebadsområdet

-

være forbindelsesled til beslægtede organisationer i ind- og udland.

3. Opgaver
Foreningens formål søges fremmet gennem:
-

informations- og kommunikationsaktiviteter

-

kompetenceudvikling

-

arbejdsgruppevirksomhed

-

kontakter til myndigheder

-

internationalt arbejde
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4. Medlemsforhold
4.1 Optagelse
Der kan optages medlemmer fra følgende medlemsgrupper:
a. Private og offentlige svømmebade
b. Rådgivere inden for svømmebadsområdet, herunder rådgivende ingeniørvirksomheder,
arkitekter, GTS institutter o.l.
c. Leverandører, entreprenører og øvrige virksomheder, der henvender sig til svømmebade
d. Offentlige myndigheder, organisationer og enkeltpersoner med viden om og interesse
for svømmebade
4.2 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel. Ved udmeldelse i årets løb ydes
der ikke kontingentrefusion.
4.3 Rettigheder
Foreningens medlemmer modtager indbydelser, meddelelser og andet generelt materiale,
som foreningen udsender. Der udsendes et eksemplar til hvert medlemskab.
Foreningens medlemmer samt disses medarbejdere har adgang til foreningens
arrangementer.
4.4 Eksklusion
Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem skader foreningens anseelse og arbejde,
ekskludere det pågældende medlem. Enhver eksklusion kan med opsættende virkning
indankes for førstkommende generalforsamling.
5. Økonomi
5.1 Foreningens midler
Foreningens midler skal anvendes til fremme af foreningens formål.
5.2 Regnskaber
Foreningens regnskab skal revideres af en generalforsamlingsvalgt, statsautoriseret eller
registreret revisor. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Foreningens
regnskabsår er kalenderåret.
5.3 Budget og kontingent
Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende år indeholdende forslag til kontingent.
Foreningen opkræver et kontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af den
ordinære generalforsamling.
5.4 Kontingentrestance
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Kontingent for et kalenderår forfalder til betaling pr. hvert regnskabsårs 1. januar. Dersom et
medlem efter påkrav ikke har betalt kontingent, er bestyrelsen berettiget til at slette
medlemmet.
5.5 Andre indtægter
Dansk Svømmebadsteknisk Forening kan søge og modtage bidrag fra danske og
internationale forsknings- og teknologiråd, fonds, legater m.v.
6. Ledelse

6.1 Bestyrelsen
Dansk Svømmebadsteknisk Forening ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der
vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Suppleanter vælges
for 1 år afgangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen skal være sammensat af:
I:
4 medlemmer, der vælges blandt personer, der repræsenterer
medlemsgruppe A
II:
3 medlemmer, der vælges blandt personer, der repræsenterer
medlemsgrupperne B, C og D.
Som suppleanter vælges:
I:
II:

2 suppleanter for de 4 medlemmer af medlemsgruppe A,
1 suppleant for de 3 medlemmer for medlemsgrupperne B, C og D.

I lige år vælges
2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter fra medlemsgruppe A
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra medlemsgrupperne B, C og D.
I ulige år vælges
2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter fra medlemsgruppe A
1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra medlemsgrupperne B, C og D.
Medlemmer til bestyrelsen kan foreslås af ethvert medlem af foreningen.
Der kan alene vælges et bestyrelsesmedlem fra hver medlemsvirksomhed. For at
være valgbar til bestyrelsen skal man enten være ansat i eller deltage i ledelsen af
en medlemsvirksomhed.
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Ved hver enkelt afstemning kan hvert medlem kun afgive én stemme på en
kandidat, der er opstillet.
Afstemninger vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter inden
for medlemsgruppe A og medlemsgrupperne B, C og D foregår som særskilte
valghandlinger. Der foretages først valg for medlemsgruppe A. Når valgene til
medlemsgruppe A er afsluttet, foretages der valg for medlemsgrupperne B, C og
D.
Der foretages særskilte afstemninger vedrørende valg af hvert enkelt
bestyrelsesmedlem og hver enkelt suppleant, der er på valg. Ved den/de første
afstemning(er) vælges bestyrelsesmedlemmet/bestyrelsesmedlemmerne. Ved
den/de næste afstemning(er) vælges suppleanten/suppleanterne. Hvis der
således er 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg, foretages der i alt
fire særskilte afstemninger.
Kandidater, der ikke opnår valg ved en afstemning i medlemsgruppen, kan
genopstilles til enhver efterfølgende afstemning i samme medlemsgruppe.
Den kandidat, der opnår flest stemmer ved en afstemning, er valgt. Såfremt de to
kandidater, der opnår flest stemmer, opnår lige mange stemmer, foretages der
en ny afstemning, hvor der alene kan stemmes på disse to kandidater. Såfremt
stemmerne også ved denne afstemning står lige, afgøres valget ved lodtrækning.
Når der skal vælges to suppleanter, er den suppleant, der i det indbyrdes forhold
mellem de to valgte suppleanter har opnået flest stemmer, førstesuppleant. Hvis
de to suppleanter har opnået lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning,
hvem der skal være førstesuppleant.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår fra bestyrelsen i den periode, vedkommende er
valgt for, indtræder førstesuppleanten fra den medlemsgruppe, som det
afgående bestyrelsesmedlem repræsenterer.
Hvis der afgår yderligere et bestyrelsesmedlem i samme valgperiode, og såvel
dette bestyrelsesmedlem som det tidligere afgåede bestyrelsesmedlem tilhørte
medlemsgruppe A, indtræder anden suppleanten.
En suppleant, der indtræder i bestyrelsen som beskrevet umiddelbart ovenfor,
indtræder alene for den restperiode, som vedkommende suppleant er valgt for.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelseshvervet er ulønnet. Formanden for Dansk Svømmebadsteknisk
Forening skal vælges blandt bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer
medlemsgruppe a.
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Bestyrelsen antager et sekretariat, der arbejder under bestyrelsens ansvar.
Udgifter til sekretariatet afholdes af foreningen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er til
stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper med direkte reference til
bestyrelsen.
Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal
være formand eller næstformand.
Kassereren og formanden gøres underskriftsberettiget til foreningens bankkonti
via netbankaftale.

6.2 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Dansk Svømmebadsteknisk Forenings højeste myndighed. Den årlige
ordinære generalforsamling afholdes i marts/april måned og medlemmerne indkaldes
skriftligt med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal
skriftligt meddeles formanden eller næstformanden senest den 15. januar inden
generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:
A.
B.
C.
D.
E.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Regnskab til generalforsamlingens godkendelse og meddelelse af decharge.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse og godkendelse af budget med fastsættelse af kontingentets
størrelse.
F. Valg
1. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter repræsenterende medlemsgruppe a
2. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant repræsenterende medlemsgrupperne b,
c og d
3. valg af en statsautoriseret eller registreret revisor (lige årstal)
G. Eventuelt.

Det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab udsendes sammen med
bestyrelsens budgetforslag til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer
finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 1/5 af foreningens medlemmer.
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Indkaldelse kan ske med to ugers varsel med motiveret dagsorden, og der skal indkaldes
senest tre uger efter, at lovlig begæring herom er tilstillet formanden, respektive
næstformanden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter, at lovlig begæring
herom er fremsat. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal foruden de sager,
der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.
Ved afstemninger og valg ved såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har
hvert medlem 1 stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, har ikke adgang til generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal (se dog punkt 7.2 og punkt 8.1) på
generalforsamlingen. Afstemning skal være skriftlig, hvis begæring herom fremsættes, eller
når generalforsamlingens dirigent bestemmer det.
7. Vedtægtsændringer
7.1
Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændring sendes
skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
7.2
Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er
repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt
halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men halvdelen af de afgivne stemmer er for
forslaget, skal der senest fem uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
almindeligt flertal gælder uanset fremmødte stemmer.
8. Opløsning
8.1
Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag om dette efter samme regler, som
under punkt 7.1. Vedtagelse kræver dog, at mindst halvdelen af stemmerne er til stede, og at
vedtagelsen sker med mindste 3/4 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne
ikke er til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder uanset fremmødte
medlemmer.

8.2
Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens
formål og fordeles således, som det besluttes på den sidste generalforsamling.
9. Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft med vedtagelse på en generalforsamling i overensstemmelse
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med reglerne i vedtægternes § 7, dog således at vedtægtsændringerne vedr. valg til
bestyrelsen i vedtægternes § 6 først får virkning fra og med generalforsamlingen i 2006.

Godkendt ved stiftende generalforsamling den 26. april 1976, med ændring den 20. marts 1980, den 22. april
1986, den 22. april 1992, den 10. maj 1995, den 24. april 1997, den 29. maj 1997 og den 20. april 1999, 9.
marts 2005, 11. april 2005 og 6. maj 2015.
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