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. 
§ 1 Navn og hjemsted 

Laugets navn er ”Torpedohallens Saunalaug”. Dets hjemsted er, Holmen, København K. 

§ 2 Formål 

Lauget har til formål: 

At drive saunalauget og varetage medlemmernes interesser over for bestyrelsen for E/F 
Torpedohallen, som ejer saunaen. Saunalauget står for de driftsmæssige omkostninger.  

§ 3 Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver, der er ejer i torpedohallen.  
Medlemskabet er individuelt  
Medlemskabet koster kr. 1.000 og kan ikke refunderes 
Medlemskabet giver stemmeret  
Medlemskabet kan ikke overdrages  
Medlemskab kan bruges til at indstille eventuelle langtidslejere som brugere se § 4 
Medlemskabet ophører automatisk ved fraflytning af Torpedohallen 
Medlemskabet giver kun brugsret ved indbetaling af årligt indskud – se § 4, dog giver    
Medlemskabet ret til at medbringe hjemmeboende børn under 16 år uden indbetaling af indskud.  

Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og forudsætter indbetaling af medlemskab. 

§ 4 indskud og brugsret m.m. 

Som bruger kan optages enhver, der er medlem af saunalauget, samt medlemmers hjemmeboende 
børn over 16 år.  Et medlem kan også indstille langtidslejere som brugere, det kæver 1 medlemskab 
per bruger, indskuddet opkræves via medlemmet. Langtidslejere defineres som lejere med en 
længde på minimum 1 år.    
Langtidslejere skal godkendes af bestyrelsen.  

Indskuddet, bruges til at dække saunalaugets løbende driftsomkostninger.  

Medlemmerne opnår ved indbetaling af aconto indskud, brugsret til saunaen.  
Brugerne forpligter sig solidarisk, til at dække saunalaugets årlige driftsomkostninger.  
  
Størrelsen af indskud, årligt kontingent for benyttelse i de faste åbningstider og leje af saunaen 
fastsættes på den ordinære generalforsamling. Første års indskud for 2018 fastsættes til kr. 
1.000 

Indskuddet opkræves forud en gang årligt for perioden 1. januar til 31. december. 
Nye medlemmer der indmeldes efter 30 juni, betaler 50% af års indskuddet.  

Et medlem kan sætte sin brugsret i bero. Dette skal foregå skriftligt til bestyrelsen og senest 1 
december forud for et nyt år.  

Gæste reglementet besluttes af bestyrelsen, og bliver beskrevet sammen med ordensreglementet.  

§ 5 Medlemmernes rettigheder og forpligtelser 
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Stk. 1. Medlemmerne/godkendte brugere, der har betalt indskud har ret til at benytte 
saunaen efter de regler om åbningstider, ordensreglement mv., der fastsættes af 
bestyrelsen. 

Stk. 2. Medlemmerne er forpligtede til selv at sørge for, at bestyrelsen har medlemmets korrekte e- 
mail adresse og eventuelle mobilnummer – samt at meddele eventuel fraflytning. 

Stk. 3. Medlemmerne/brugerne forpligter sig til at deltage rengøringen af saunaen, fastsat af 
bestyrelsen. 

§ 6 Generalforsamling - kompetencer, indkaldelse mv. 

Stk. 1. Generalforsamlingen er saunalaugets højeste myndighed indenfor de rammer, der i 
øvrigt gælder for E/F Torpedohallen. 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned. 

Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller af 1/4 af 
medlemmerne, dog mindst 8 medlemmer. Ekstraordinærgeneralforsamlingen afholdes senest 4 
uger efter skriftlig og begrundet begæring herom. Bestyrelsen kan på den ekstraordinære 
generalforsamling tillige sætte andre punkter på dagsorden. 



Torpedohallens sauna laug 

3

  

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelse med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal 
indeholde foreløbig dagsorden, revideret årsregnskab og budget for det kommende år. Endelig 
dagsorden og eventuelle forslag fra medlemmerne meddeles senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. Medlemmerne kan skriftligt indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. 
Forslagene, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Ved senere indsendelse afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god til, at det kan optages 
på dagsorden. 

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. 
6. Fastsættelse af indskud, kontingent. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge § 9. 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen ifølge § 9 
9. Valg af revisor ifølge § 12. 
10. Eventuelt. 

§ 8 Generalforsamlingen – stemmeregler, dirigent, beslutninger mv. 

Stk.2. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved skriftlig 
fuldmagt.  

Stk.3. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål 
om sagernes behandling om stemmeafgivelse. 

stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal med mindre andet følger af 
disse regler. Dog forudsætter vedtægtsændringer og eksklusion et flertal på 2/3 af de fremmødte 
medlemmer 

Stk. 5. Et medlem kan begære skriftlig afstemning. 

Stk. 6. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og referenten og gøres 
tilgængelig for medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingen. 

§ 9 Bestyrelsen 

Stk.1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde 
sted. 
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Stk.2. Der vælges endvidere 2 suppleanter – også for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3.Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer 
umiddelbar efter generalforsamlingen. 

§ 10 Bestyrelsens opgaver og ansvar 

stk.1. Bestyrelsen varetager saunalaugets daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle forhold. 
Saunalauget tegnes af formanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens 5 medlemmer er til stede. I 
formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Ved et bestyrelsesmedlems fravær 
eller forfald indtræder en suppleant. 

Stk. 3. Suppleanterne har i øvrigt ret til at deltage på bestyrelsesmøderne. 

Stk.4. Bestyrelsen skriver referat af sine møder og sikrer, at de er tilgængelige for medlemmerne. 

§ 11 Regnskabsår 

Saunalaugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, idet dog første regnskabsår går fra 
Saunalaugets stiftelse og indtil den 31. december 2018 

§ 12 Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges en administrator for 2 år ad gangen, ønskeligt at 
bruge samme administrator som E/F torpedohallen. administratoren har til enhver tid adgang til at 
efterse regnskab og beholdning. Genvalg af administrator kan finde sted. 

§ 13 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal, når mindst 1/2 af 
saunalaugets medlemmer er til stede. 

Stk. 2. Såfremt et ændringsforslag får 2/3 af de afgivne stemmer, men der ikke er 1/2 af 
medlemmerne til stede, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling. På denne 
kan forslaget besluttes med almindeligt flertal blandt de medlemmer, der er til stede. 

§ 14 Udmeldelse 

Indskud og evt. årligt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Ved fraflytning fra 
torpedohallen ophører medlemskabet på dagen for fraflytning. 

§ 15 Eksklusion 

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt den pågældende modarbejder 
saunalaugets formål, tilsidesætter bestyrelsens forskrifter om god ro og orden eller af andre 
vægtige grunde findes uværdig til at være medlem. Eksklusion har virkning fra bestyrelsens 
beslutning. 



Torpedohallens sauna laug 

5

  

Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan indbringe eksklusionen for den førstkommende ordinære 
generalforsamling 

§ 16 Opløsning 

Stk.1. Beslutning om at opløse saunalauget kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. Beslutning om opløsning sker efter samme regler, som gælder for 
vedtægtsændringer. 

Stk. 2. Når alle forpligtelser er honoreret tilfalder saunalaugets resterende formue E/F 
Torpedohallen.
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