
 

 

Vedtægter for Købingsmark Badebroforening 

 

1. Foreningens navn er: Købingsmark Badebroforening, som har hjemsted i Købingsmark, 

6430 Nordborg. 

2. Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive Købingsmark badebro. Desuden at 

formidle kendskabet til de kulturhistoriske værdier (specielt vedr. kystkultur), der er på 

egnen, og drive børne- og ungdomsarbejde med henblik på at gøre de unge mere fortrolig 

med badning. Herudover at give handicappede adgang til stranden. 

3. Enhver kan optages, som medlem eller støttemedlem af Købingsmark Badebroforening. 

4. De til enhver tid værende medlemmer af Købingsmark Badebroforening og 

bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene 

foreningens formue hæfter. 

5. Generalforsamlingen er Købingsmark Badebroforenings øverste myndighed. 

6. Generalforsamling afholdes en gang årligt og skal varsles mindst 3 uger før afholdelsen. 

7. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed. 

Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt medlemskabskontingent.   

8. Generalforsamlingens dagsorden er som følger: 

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

4. Fremlæggelse og vedtagelse af det kommende års budget, herunder fastsættelse af 

kontingenter.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt. suppleanter og op til 2 revisorer. 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Eventuelt. 

9. Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før 

afholdelsen af generalforsamlingen. 



10. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling. Varslingsreglerne følger proceduren for 

ordinære generalforsamlinger. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter anmodning fra 

mindst 1/3 af medlemmerne eller fra et flertal i bestyrelsen. 

11. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer samt op til 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer 

sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted. På valg er 3 

personer i lige år op til 4 personer i ulige år. Suppleanterne vælges hvert år. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gælder formandens 

stemme for 2.                                                                                        

12. Købingsmark Badebroforening tegnes af kassereren eller formanden. Ved stiftelse af gæld 

tegnes Købingsmark Badebroforening af et flertal af bestyrelsesmedlemmer.  

13. Bestyrelsen samles så ofte, forholdene kræver det. 

14. Bestyrelsen varetager den daglige drift af Købingsmark badebro. 

15. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af Købingsmark Badebroforening. Beslutning om 

eksklusion skal forelægges generalforsamlingen, såfremt det ekskluderede medlem forlanger 

dette. 

17. En evt. opløsning af foreningen kan ske med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling. 

Hvis et sådant flertal ikke er til stede, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 

opløse foreningen med almindeligt flertal. Ved opløsning uddeles foreningens evt. aktive 

midler til kulturelle eller alment formål på Nordals, efter indstilling fra den afgående 

bestyrelse. 

                                                                                                                                 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. maj 2013 i Købingsmark, Nordborg. 

 

Dirigent :     Per Østergaard                      

  

Formand :  Peter Petersen        

 

                          


