
FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR  
SKOVSHOVED SOGNS BADEBROLAUG 

 

www.skovshovedbadebro.dk 
badebro@pbagger.dk 

 
CVR 3871 1393 

 
Foreningens navn er Skovshoved Sogns Badebrolaug, som blev stiftet af en kreds af borgere den 
24. april 1995. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 
 
FORMÅL 
Foreningen driver badebroen på Skovshovedhavns sydmole i samarbejde med Gentofte 
Kommune. Badebroen er åben for alle. Kommunen har ansvaret for sikkerheden på badebroen. 
Foreningen står for den almindelige drift og vedligeholdelse og afholder udgifterne til badehusene 
og pontonen. Ordensreglerne er ophængt i badehusene. 
 
MEDLEMMER 
Medlemmer af foreningen kan være enkeltpersoner, familier/husstande eller mindre grupper. 
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for hver af de 3 grupper og betales af de 
brugere, som føler medejerskab og medansvar. Foreningen kommunikerer med medlemmerne og 
med havnefogeden via hjemmesiden www.skovshovedbadebro.dk og nyhedsbreve. 
 
BESTYRELSE 
Skovshoved Sogns Badebrolaug ledes af en bestyrelse på mindst 2 personer, som vælges hvert år 
på generalforsamlingen. Bestyrelsens konstituerer sig selv med oldermand og kasserer og 
eventuelt yderligere bestyrelsesmedlemmer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 
 
REGNSKAB 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 1. marts både 
på foreningens hjemmeside www.skovshovedbadebro.dk og i nyhedsbrevet.  
 
GENERALFORSAMLING 
Ordinær generalforsamling, hvor kun medlemmer har stemmeret, annonceres på hjemmesiden og 
i nyhedsbrevet sammen med oldermandens skriftlige beretning, regnskab og budget med 3 ugers 
varsel til afholdelse senest på foreningens stiftelsesdag den 24. april. Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Dagsordenen omfatter … 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Oldermandens mundtlige beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Budget og forslag til kontingent 
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5. Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelse 
6. Valg af revisor 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Evt. 

 
TEGNINGSRET OG HÆFTELSE 
Foreningen tegnes af oldermanden og kassereren i forening. Der kan i forhold til pengeinstitut 
gives fuldmagt til kassereren alene. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser, 
 
OPLØSNING 
Beslutning om opløsning kræver vedtagelse på en generalforsamling samt på en ekstraordinær 
generalforsamling. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til 
vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen 
på begge møder. Ved opløsning overdrages foreningens aktiver til Gentofte Kommune. 
 
VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne 
stemmer er for forslaget 
 
Bestyrelsen 16.12.2021 
 
Oldermand Shirly Damgaard  Kasserer Peter Bagger 
Strandvejen 229 A 1. th, 2920 Charlottenlund Tranegårdsvej 90, 2900 Hellerup 
Telefon 3232 3687   Telefon 4041 0519 


