
 

VEDTÆGTER  

For  

Foreningen 

 

”STOUBY SAUNALAUG” 
 

 

§1 Navn 

Foreningens navn er STOUBY SAUNALAUG med hjemsted i Hedensted Kommune. 

 

  

§2 Formål 

Foreningens formål er at støtte og udvikle saunakulturen i Stouby Sogn med særligt fokus på 
fællesskab og sundhed. 

 

  

§3 Medlemskab 

 

§ 3.1 Som medlem kan optages enhver m/k over 15 år samt familier med børn under/over 15 år. 

 

§ 3.2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer med oplysning om navn, fødselsdag, 
adresse, mailadresse og telefonnummer. 

 

§ 3.3 Medlemskabet er gyldigt når kontingentet er indbetalt og registeret af foreningen. 

 

§ 3.4 Udmeldelse skal ske skiftligt til foreningens kasserer. Såfremt kontingentet ikke betales 
rettidigt ophører medlemskabet automatisk, og kan først genetableres når kontingentrestancen er 
indbetalt og registreret. 

 

§ 3.5 Medlemmet betaler et af generalforsamlingen fastsat årskontingent. Kontingentet opkræves 
umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. 



§ 3.6 Medlemmerne har pligt til at følge de til enhver tid gældende retningslinier/ordensregler  
som vedrører anvendelse af sauna og øvrige aktiviteter der vedrører foreningen. Sker dette ikke, 
kan bestyrelsen ekskludere et medlem. 

 

 

§4 Generalforsamlingen 

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det 
fremmødte antal. Ordinær generalforsamling holdes en gang om året inden udgang af april 
måned. 

 

§ 4.2 Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen sker ved opslag i Stouby bladet og på 
foreningens side senest 4 uger før generalforsamlingen. 

 

§ 4.3 Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

Dagsorden med bilag skal være offentliggjort på foreningens side  senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen behandles et forslag ved, at forslagsstilleren begrunder hvorefter der 
stemmes om forslaget. 

 

§ 4.4 Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det 

kommende år 
7. Valg: 

o Valg af formand for en periode på 2 år 
o Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 

periode på 1 år 
o Valg af 1. suppleant for en periode på 1 år 



o Valg af 1 revisor for en periode på 2 år 
o Valg af 1 revisorsuppleant for en periode på 

1 år 
8. Eventuelt. 

 

 

 

§ 4.5 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ( én over halvdelen af de 
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres 
af blot én af mødedeltagerne. 
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 
afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

 

§ 4.6 Vedtægtsændringer sker med ⅔ flertal af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmer. 

  

§5 Ledelsen 

§ 5.1 Bestyrelsen leder foreningen. Formanden eller 2 medlemmer kan tegne og forpligte 
foreningen. 

 

§ 5.2 Bestyrelsen består af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Bortset fra formanden konstituerer bestyrelsen sig selv. 

 

§ 5.3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen 
vælger kasserer og sekretær. 

 

§ 5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de nødvendige udvalg. 

 

§ 5.5 Bestyrelsen beslutter og vedligeholder retningslinjer og anvendelse af sauna. 

 

  

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

§ 6.1 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen måtte anse det for påkrævet, 
eller når halvdelen af foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig begæring 



herom med motiveret dagsorden. På den ekstraordinære generalforsamling kan valg til 
bestyrelsen ikke finde sted. 

§ 6.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodningen og 
varsles ved opslag på foreningens side med dagsorden og bilag senest 8 dage før afholdelse. 

  

§7 Økonomi 

§ 7.1 Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar over for 
generalforsamlingen. 

 

§ 7.2 Regnskabsåret løber fra 1.januar til 31. december. 

 

§ 7. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, 
der påhviler foreningen. 

  

§8 Opløsning af foreningen 

§ 8.1 Beslutning om opløsning af foreningen skal tages på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst 14 dage og højest 1 måneds mellemrum. 

 
Beslutningen om opløsning kan kun tages med 2/3 flertal af de fremmødte. Den første af de 2 på 
hinanden følgende generalforsamlinger skal være en ordinær generalforsamling. 

§ 8.2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler Lokalrådet i Stouby. 

  

Som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 2.april 2019 

 

Thomas Kaehne Ghiladi, advokat (H). 

 

Dirigent. 

 

 

 


