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Vedtægter for Sydstrandens Badebrolaug 

 
1. Navn og Hjemsted  

 
Foreningens navn er Sydstrandens Badebrolaug. 
Foreningen har hjemsted i Dragør Kommune. 
 

2. Formål 
 
Foreningens formål er at etablere og vedligeholde en offentlig badebro på Sydstranden ved 
Hundelufterpladsen/Store Magleby Strandvej. Benyttelse af den offentlige badebro sker på eget 
ansvar. 
 

3. Optagelsesbetingelser (eksklusion) 
 
Enhver, som ønsker at støtte foreningens formål, er velkomne som medlemmer. Medlemmer, der 
modarbejder foreningens formål, eller er i restance med kontingent på mere end et år, kan 
ekskluderes. Eksklusion kan besluttes af bestyrelsen og fremlægges for generalforsamlingen, hvis 
det ekskluderede medlem ønsker det. Beslutning træffes med simpelt flertal. Medlemskab er ikke 
en betingelse for at benytte broen. 
 

4. Kontingent og andre midler 
 
Medlemmer af foreningen er forpligtet til at betale et kontingent. Kontingentet fastsættes af 
generalforsamlingen i forhold til de forestående udgifter til broens etablering og vedligeholdelse.  
Større, frivillige bidrag er velkomne. Alle indtægter går til broen og dens faciliteter. Foreningen kan 
desuden tilvejebringe økonomiske midler fra fonde og lignende, ved afholdelse af indsamlinger og 
arrangementer, og ved sponsoraftaler.  
 

5. Generalforsamling 

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling indkaldes med mindst 30 
dages varsel. Generalforsamling afholdes årligt i april måned på engen ved badebroen eller i 
egnede lokaler. Indkaldelse til generalforsamling skal ske gennem foreningens hjemmeside. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Stemmeret kun ved 
personligt fremmøde. 

Punkter til generalforsamling skal som minimum være 



a. Valg af dirigent 
b. Valg af referent 
c. Formandens beretning 
d. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab og budget 
e. Fastsættelse af kontingent 
f. Nyvalg af bestyrelsesmedlemmer 
g. Indkomne forslag 
h. Eventuelt 

 

6. Bestyrelse 
 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer.  Medlemmer af 
bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således, at halvdelen af medlemmerne, dog mindst 2 
medlemmer, er på valg hvert år. Grundejerforeningen Kålmarken, Grundejerforeningen 
Lærkeengen og Boligselskabet Strandparken har – hvis de ønsker det – en repræsentant i 
bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og der udarbejdes 
beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige drift af 
broen og sikre økonomien i forhold til vedligehold og eventuel udvikling af broen. Arbejdet i 
bestyrelsen er frivilligt og ulønnet.  
 

7. Regnskab 
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse. 
Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere regnskabet. 
 

8. Tegningsregler 

Foreningen kan kun tegnes af to personer bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, hvoraf den ene er 
formanden. 

 
9. Foreningens CVR nr. mv 

 
10. Vedtægtsændringer 

 
Både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer kan foreslå vedtægtsændringer, som drøftes og 
vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være 
bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.  
 

11. Opløsning 
 
Foreningen kan opløses i tilfælde af, at badebroen sløjfes. Ved opløsning fordeles foreningens 
eventuelle formue til vandsportsforeninger i Dragør Kommune. 
 
 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling for Sydstrandens Badebrolaug 5. maj 2021 


