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FORRETNINGSORDEN FOR BILLUND SVØMMEKLUB 

 

§ 1. AFDELINGENS NAVN 

Afdelingens navn er: Billund Svømmeklub (BISK) afdeling 75 og dens hjemsted er - som afdeling 

af Billund Idrætsforening (BI) - Billund Kommune. 

§ 2. AFDELINGENS FORMÅL 

Det er afdelingens formål at give medlemmerne mulighed for at: 

Opnå fortrolighed med vand som element, samt lære at svømme (svømmeskolen) 

Dyrke motion i vand (svømning) 

Udøve svømmerelateret sport 

§ 3. AFDELINGENS TILHØRSFORHOLD  

BISK er en underafdeling af Billund Idrætsforening (BI), der hovedsagelig er baseret på bredde. 

BISK formand er født medlem af BI hovedbestyrelse. 

§ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER I BISK 

Nye medlemmer kan optages i det omfang der er ledige pladser på svømmeholdene. Antallet af 

pladser på hold fastsættes af bestyrelsen og relevante underudvalg under bestyrelsen, samt efter 

anbefaling fra trænere.  

§ 5. KONTINGENT og STÆVNEGEBYR 

Kontingentsatser fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensyntagen til foreningens drift, 

budget og langsigtede plan. Der forudbetales for sæsonen ifm. online tilmelding for det/de ønskede 

svømmehold. 

I det omfang BISK deltager i svømmestævner, betales eventuelle gebyrer af bestyrelsen. 

Tilmeldinger til stævner og lignende foretages af ansvarlige træner mod forud indgået aftale og 

godkendelse af bestyrelsen. 
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§ 6. ORDINÆRT ÅRSMØDE 

Årsmødet er - med de indskrænkninger som BI overordnede bestemmelser foreskriver det - den 

højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. 

Afdelingens ordinære årsmøde afholdes i slutningen af februar eller i starten af marts måned. 

Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i dags/ugepressen, online 

annoncering eller ved skriftlig meddelelse til afdelingens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde 

oplysning om tid, sted og dagsorden, der skal behandles på mødet. 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 8 

dage før årsmødet. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har 

været medlem i de sidste 3 måneder før årsmødet, og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, eller ved skriftlig fuldmagt fra stemmegiver 

til navngivet medlem. Den enkelte har én stemme til hver post, der er på valg. 

Passive medlemmer samt medlemmer under 15 år (og forældre hertil) har adgang til at overvære 

årsmødet. De har taleret, men ikke stemmeret. Dog vil forældre til et barn under 15 have 

stemmeret på barnets vegne (max. én stemme pr. husstand). 

Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til posterne formand og kasserer p.g.a. økonomisk 

ansvar. 

 

Årsmødets dagsorden 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen aflægger beretning 

 Regnskabsaflæggelse 

 Behandling af indkomne forslag 

 Godkendelse af forretningsorden 

 Valg til bestyrelsen 

 Eventuelt 

 Årsmødets ledelse 

 

Årsmødet vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. 

Valg til bestyrelsen m.v. foretages ved almindeligt flertal. Ændringer til nærværende 

forretningsorden skal vedtages ved 2/3 flertal. 

Afstemninger på årsmødet skal ske skriftligt, når dirigenten bestemmer det, eller når et medlem 

ønsker det. 
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Årsmødets beslutninger nedfældes i et referat for mødet. Referatet underskrives af formanden, 

referenten og dirigenten. 

§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE 

Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 

30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen. 

I sidstnævnte tilfælde skal årsmødet afholdes senest 1 måned efter at begæringen herom er 

fremsat overfor bestyrelsen. 

Begæringen skal indeholde oplysning om det/de emne(r), der ønskes behandlet. 

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6. 

§ 8. BESTYRELSEN  

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til nærværende 

forretningsorden og lovgivningen. 

Bestyrelsen består af: 

 Formand 

 Kasserer 

 Sekretær 

Alle bestyrelsens medlemmer vælges på årsmødet for en periode af 2 år. Formanden og kasseren 

tilstræbes ikke at være på valg samme år. Et bestyrelsesmedlem kan vælge at udtræde førtidigt 

ved meddelelse herom til den øvrige bestyrelse, men er forpligtet til at fortsætte frem til 

førstkommende årsmøde eller ekstraordinære årsmøde, hvad end der måtte indtræde først.  

Bestyrelsen er selvsupplerende i fald et medlem forlader bestyrelsen, og ikke kan fortsætte sit 

virke frem til førstkommende årsmøde, hvor et evt. suppleret medlem skal vælges for at fortsætte i 

posten. 

Skæringsdato mellem gammel og ny bestyrelse er årsmødet. 

Bestyrelsen kan vedtage strukturændringer (omfordeling af ansvarsområder og opgaver) med 2/3 

flertal – fremmøde skal dog mindst være 50% og formanden skal være til stede. 

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg eller udpege enkeltpersoner til at varetage særlige 

aktiviteter. 

For sådanne aktiviteter kan det pågældende udvalg/den pågældende person pålægges at forvalte 

evt. økonomiske midler og aflægge regnskab, - alt efter bestyrelsens bestemmelse. 

BISK har en fast underudvalgsstruktur, der ledes af en eller to trænere/hjælpetrænere og 

rapporterer til bestyrelsen. 
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 Conventus/medlemsdatabase og holddannelse 

 Udstyr og hjælpematerialer 

 Træner og hjælpetrænere 

 Internationals (kontakt til internationale i foreningen, som ikke har dansk som modersmål) 

 Arrangementer (internt og eksternt)  

 

§ 9. KONSTITUERING - TEGNINGSRET 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin interne forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen - heriblandt formanden - er til stede. 

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 

Afdelingen tegnes af formand og kasserer. 

§ 10. ØKONOMI 

Hovedansvaret for BI økonomi - og dermed BISK økonomi - har BI hovedbestyrelse. BISK er 

ansvarlig for eget regnskab og budget.  

Budgetter og regnskab skal godkendes af BI generalforsamling. Driftsregnskab og status samt 

budget forelægges på det ordinære årsmøde. 

Udgifter udover budget skal godkendes af formand og kasserer. 

§ 11.  REVISION 

Da afdelingen er en underafdeling af BI varetages revisionsforpligtelserne herfra. Bestyrelsen for 

BISK virker dog som "kritiske revisorer" for eget område. 

§ 12. ÆNDRINGER AF NÆRVÆRENDE FORRETNINGSORDEN. 

Ændringer af nærværende forretningsorden kan kun foretages på et årsmøde. Forretningsordenen 

vedtages på hvert årsmøde, så der aldrig er tvivl om hvilken version, der er gældende. 

Såfremt ændringerne holdes inden for BI standardvedtægt, kræver disse ikke BI godkendelse, 

men BI forretningsudvalg orienteres om ændringerne ved tilsendelse af et eksemplar af den 

nye/ændrede forretningsorden. 

§ 13. AFDELINGENS OPLØSNING 

Afdelingen kan til enhver tid nedlægges, såfremt dette besluttes på et ekstraordinært årsmøde, 

hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Afdelingens aktiver indgår herefter i BI. 
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Således vedtaget på årsmødet den 14. marts 2017. 

 

 

______________________________ 

(formand) 

 

 

______________________________ 

(referent) 

 

 

______________________________ 

(dirigent) 

 

 

 

Godkendt af Billund Idrætsforenings hovedbestyrelse den 

 

    

 

______________________________ 

(formand)  

   

 

 

 

Revisionshistorik: 
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26-01-2017. Kasserer Morten H. Ravn. Opdatering af 2017 version efter workshop i BISK. 

21-02-2017. Kasserer Morten H. Ravn. Endelig version til oplæg på årsmøde 14-03-2017.  


