
 
 

 

Vedtægter 

for 

Pingvinklubben på Vejen Idrætscenter 

 

 

 
§ 1 Navn og formål. 

 

Stk 1 

Klubbens navn er ”Pingvinklubben 365”. 

 

Stk. 2 

Klubbens formål er at skabe og støtte et bredt engagement omkring Vejen Idrætscenter 

ved 

 

- at hjælpe med at udbrede kendskabet til Vejen Idrætscenters bademæssige faciliteter. 

- at fremme samspillet mellem Vejen Idrætscenter og egnens befolkning med særligt 

  fokus på vinterbadningens sundhedsmæssige og sociale perspektiv. 

- at støtte Vejen Idrætscenters udvikling på området. 

 

§ 2 Medlemskab. 

 

Stk. 1 

Som medlem kan optages enhver myndig person, som godkender klubbenss formål. 

Medlemskab giver adgang til klubbens generalforsamling i henhold til de til enhver tid 

gældende vedtægter. 

 

Stk. 2 

For at blive medlem skal man inden for en 30 dages periode have været i årstidsbassinet 10 

gange bevidnet af enten medlemmer af Pingvinklubben eller en livredder.  

De 10 gange i årstidsbassinet skal være sket i perioden 1. oktober til 31. marts.  

 



§ 3 Generalforsamling. 

 

Stk. 1 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

 

 

Stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem jul og nytår. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af sted, tid og 

dagsorden. 

 

Stk. 3 

Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling 

være indleveret til præsidenten for klubben senest 7 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. 

 

Stk. 4 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at enten et flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 25 medlemmer af klubben skriftligt har krævet det 

og samtidig tilkendegivet, hvilke emner der ønskes behandlet. 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes inden to uger efter, at gyldig begæring 

herom er fremsat.  

Generalforsamlingen bekendtgøres gennem opslag på Vejen Idrætscenter.  

 

Stk. 5 

Hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. 

 

Stk. 6 

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning i henhold til vedtægterne. 

 

Stk. 7 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Orientering om Vejen Idrætscenter ved Idrætscentrets direktør. 

3) Beretning om aktiviteter i det forløbne år samt om evt. planer for det næste år. 

4) Indkomne forslag. 

5) Valg af præsident for det kommende år. 

6) Eventuelt. 

 

 

Stk. 8 

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. 

 

 

 

§ 5 Præsidentens arbejdsområde 



 

Stk. 1 

Præsidenten er medlemmernes talerør over for Vejen Idrætscenters ledelse. 

 

Stk.2. 

Præsidenten udpeger en rådgivnings- og sparringsgruppe, der ud over præsidenten selv 

består af en af de tidligere præsidenter samt yderligere et medlem, der senere af den 

samlede gruppe vil kunne indstilles som ny præsidentkandidat. 

 
Stk. 3 

Præsidenten motiverer gruppens indstilling til ny præsidentkandidat.  

 

Stk. 4 

Præsidenten har til opgave at sørge for, at Pingvinklubben i alle forhold medvirker til et 

konstruktivt samarbejde med Vejen Idrætscenters ledelse. 

 

Stk. 5. 

Præsidentens funktionsperiode som præsident er normalt 1/1 år men kan i særlige 

situationer forlænges. 

 

 

§ 6 Nedlæggelse af klubben. 

 

Stk. 1 

Beslutning om foreningens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 

af alle medlemmer stemmer for.  

Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på 

en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte stemmer.  

 

 

Således vedtaget af de tre, der siden 2015 har været valgt som Pingvinklubbens 

præsidenter. 

Fremtidige ændringer i vedtægterne skal forelægges og vedtages af Pingvinklubbens 

generalforsamling. 
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