
1 

 

 

 

 

 

Vinterbadelauget Bifrost 
CVR. NR. 34797706 
stiftet 22. maj 2001 

 

V E D T Æ G T E R 

§ 1 

Laugets formål er at tilvejebringe, sikre og vedligeholde gode faciliteter for badning hele året i 

Strandparken og derved skabe et samlingspunkt og forum, samt være kontakt til myndighederne, for det 

stigende antal mennesker, der i deres sundheds og velværes interesse dyrker vinterbadning. Foreningens 

hjemsted er Brøndby.  

 

§ 2 

Optagelse af medlemmer kan ske ved henvendelse til laugets formand eller kasserer. Der optages 

fortrinsvis medlemmer, som er fyldt 18 år. 

§ 3 

Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang om året, normalt inden udgangen 

af februar og skal indvarsles mindst 3 uger før. Der fastsættes kontingentet. Regnskabsåret følger 

kalenderåret. Kontingentet skal være betalt for, at man har stemmeret. Medlemmerne hæfter alene ved 

deres kontingent. Laugets formue udgøres af en mindre kassebeholdning (lauget er en ”non-profit” 

forening) 
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§ 4 

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, samt en revisor og en suppleant. Valget er gældende for 2 år, 

således at kasserer, sekretær og suppleant vælges på lige årstal. Formand og revisor på ulige årstal. 

§ 5 

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved 

simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker det. Der kan 

stemmes ved skriftlige fuldmagter. Et medlem kan højst have 2 fuldmagter. Stemmeret har dog kun 

medlemmer, der har været indmeldt i mindst 14 dage. 

Ændringer af laugets vedtægter forudsætter, at mere end halvdelen af laugets medlemmer er 

repræsenteret. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men forslaget vedtaget med over 1/2-delen 

af de tilstedeværende stemmer, indkaldes inden 14 dage til ny generalforsamling (alm. post el. e-mail) med 

mindst 2 ugers varsel. Her kan vedtagelse ske med almindeligt stemmeflertal. 

Den faste dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab. 

4. Budget, herunder kontingent for næste år. 

5. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Eventuelt. 

§ 6 

Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den ønsker det, eller når mindst 

1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nøjagtig angivelse af de 

sager, der ønskes behandlet. 

Også ved ekstraordinær generalforsamling kan et stemmeberettiget medlem ved skriftlig fuldmagt samtidig 

repræsentere 2 andre medlemmer. 

§ 7 

Bestyrelsen er laugets daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle forhold. Lauget tegnes af formanden og 

mindst et bestyrelsesmedlem. 

§ 8 

Badelauget kan opløses ved ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af laugets medlemmer 

stemmer for det.  Ved opløsning vil evt. overskud tilfalde Hjerteforeningen. 

----ooo0ooo--- 
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Foranstående vedtægter er godkendt på Bifrosts ekstraordinære generalforsamling, den 25. februar 2016.  

Dirigent på ordinær og ekstraordinær generalforsamling 25. februar 2016: 

 

Referent på ordinær og ekstraordinær generalforsamling 25. februar 2016: 

 

----oooo0oooo---- 

Historik vedtægter: 

Vedtægter oprettet ved stiftelse 22.5.2001 - ej godkendt af Vallensbæk Kommune p.g.a. formålsparagraf. 

Vedtægter § 1, korrigerede med ændret formålsparagraf – officielt godkendt af Vallensbæk Kommune 17.2.2006. 

Vedtægter – korrigerede med udateret tillæg om saunaadgang i Vallensbæk Havn.  

Vedtægter – korrigerede - slettet tillæg om sauna adgang Vallensbæk Havn, godkendt på ekstraordinær 

generalforsamling 1.3.2012. 

Vedtægter § 1 – ændret hjemsted til Brøndby Kommune, godkendt på ekstraordinær generalforsamling 27.2.2014. 

Vedtægter § 4– ændret antal bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 3-5, godkendt på ekstraordinær generalforsamling 

25.2.2016. 


