
VINTERBADERNE 

HANDBJERG MARINA 

 

§1 Navn 
Foreningen navn er VINTERBADERNE HANDBJERG MARINA, CVR 42266841 der er en selvstændig forening 
under Handbjerg Marina A/S. Foreningen hjemsted er Holstebro Kommune. 

§2 Formål 
Foreningen formål er at skaffe foreningens medlemmer adgang til badning og sauna fra havnehusene på 
Handbjerg Marina under de bedst mulige forhold hele året. 

§3 Medlemskab 
Som medlemmer kan optages alle der er fyldt 18 år. 

§4 Indmeldelse 
Indmeldelse sker ved indbetaling af 1 års kontingent plus indmeldelsesgebyr på 100,- kr. 
Ved indmeldelse oprettes der en personlig kode ved Tallykey til adgangssystemet. 

§5 Pligter og rettigheder. 
Medlemskabet giver adgang til at benytte foreningens faciliteter. Badning og ophold sker på medlemmets 
eget ansvar. Medlemmer har pligt til at opretholde ro og orden i og omkring havnehusene. Renlighed og 
diskretion er en selvfølge. Kæledyr må ikke medbringes. 
Bestyrelsen kan, uanset det i §3 anførte, nægte personer optagelse, såfremt der en begrundet formodning 
om, at disse ikke vil opfylde de stillede krav, ligesom bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der i 
væsentlig grad tilsidesætter disse krav. 
Bestyrelsen er berettiget til at gennemføre foranstaltninger, som er i almenvellets interesse. 

§6 Foreningens samarbejde med Handbjerg Marina A/S 
Foreningen har indgået aftale med Handbjerg Marina A/S om benyttelse, drift og vedligeholdelse af 
havnehusene. Heraf fremgår bl.a., at forslag til kontingent skal forlægges Handbjerg Marina A/S til 
godkendelse forud for foreningen generalforsamling. Kontingentet indbetales på konto tilhørende 
Vinterbaderne Handbjerg Marina 
Konto nr.: 
Mobilpay: 

§7 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Denne afgør alle spørgsmål angående 
sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning mv. 
Deltagelse i generalforsamlingen kræver indbetalt kontingent for den kommende sæson. 
Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden skal ske med mindst 21 dages varsel på mail samt i den 
lukkede Facebook gruppe. 
Forhold af betydning for foreningen, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremgå af 
dagsorden. 
Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen 
af juli måned. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller 



såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette. Begæringen skal være begrundet og angive de 
forslag, der ønskes behandlet. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Efter indbetaling af kontingent. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere. 
2. Formanden beretning. 
3. Fastsættelse af kontingent 
4. Indkomne forslag 
5.  Valg af bestyrelse 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Eventuelt. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra §10 anførte, træffes ved almindeligt stemmeflertal 
blandt de fremmødte medlemmer. 

§8 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer som vælges på den ordinære generalforsamling blandt 
foreningen medlemmer. 
Valget gælder for 2 år. Ved stiftende generalforsamling vælges 2 for en 2. årig periode og 3 for en 1 årig 
periode til førstkommende ordinære generalforsamling 2022. Genvalg kan finde sted. 
Umiddelbart efter generalforsamling konstituere bestyrelsen sig med Formand, Kasserer og Sekretær. 
Afgår et medlem i utide eller ved et manglende valg til bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil 
førstkommende ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen varetager foreningens interesser og holder bestyrelsesmøde efter behov. 
Godkendte referater fra bestyrelsesmøder sendes til Handbjerg Marina A/S til orientering. 
Foreningen tegnes af Formanden alene eller af 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 
Bestyrelsen udfærdiger referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kopier af referatet ophænges i foreningens lokaler, opslås på den 
lukkede Facebook gruppe og sendes til Handbjerg Marina A/S. 

§9 Forenings året 
Forenings året er forskudt ifht kalenderåret og er gældende fra 1-9-2021 til 31-8-2022 og så fremdeles. 

§10 Opløsning 
Skulle der på en generalforsamling blive truffet beslutning om foreningens opløsning, hvilket kun kan ske, 
såfremt mere end 50% af foreningen medlemmer og med mere end 75% af de på generalforsamlingen 
fremmødte medlemmer stemmer herfor, vil der på samme generalforsamling skulle træffes bestemmelse 
om, hvorledes det vil være at forholde sig med hensyn til foreningens midler mv. Eventuelle midler mv. kan 
alene anvendes til ungdomsarbejde på marinaen eller/og tilfalder Handbjerg Marina A/S. 

 

Vedtægter godkendt den     __ september 2021 
 
 

 


