VEDTÆGTER
for
FORM og FRITIDS VENNER
støtteforening for Form og Fritid Nørre Nebel

Navn
§1
Foreningens navn er ” Form og Fritids Venner ”.

Hjemsted
§2
Foreningens hjemsted er: Form og Fritid, Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel.
Formål
§3
Form og Fritids Venner har til formål at yde hjælp af enhver art gennem tilskud, gaver, frivillig
arbejdskraft, medlemskontingent samt overskud fra diverse arrangementer. Det er endvidere
foreningens formål at yde økonomisk støtte til ønsker, som kan udvikle og fastholde Form og
Fritids ( CVR nr. 8920 3414 ) mange og forskellige aktivitetstilbud samt synliggøre og styrke den
folkelige opbakning bag Form og Fritid.
Medlemskab
§4
Alle kan blive medlem af foreningen, når man indbetaler det af generalforsamlingen vedtagne
kontingent og derved vedkender sig foreningens vedtægter. Et eksemplar af vedtægterne udleveres
efter ønske.
Medlemskab af Form og Fritids Venner giver stemmeret på generalforsamlingen i den selvejende
institution ”Form og Fritid Nørre Nebel”.
Kontingent
§5
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
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Bestyrelsen
§6
Form og Fritids Venner ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Form
og Fritid Nørre Nebel, medens 4 medlemmer vælges blandt foreningens medlemmer for 2 år ad
gangen på den ordinære generalforsamling.
Ved første ordinære generalforsamling sættes 2 af de første 4 valgte medlemmer dog på valg efter 1
år efter lodtrækning blandt dem.
Desuden vælges på den ordinære generalforsamling 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
Suppleanterne er på valg hvert år.
Valgbar til bestyrelsen er myndige personer.
Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling med en
formand, en næstformand, en sekretær og en økonomiansvarlig.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden,
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer foreslår det, dog mindst 1 gang i kvartalet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Der føres protokol over beslutningerne på bestyrelsesmøderne, og protokollen underskrives af
samtlige mødedeltagere.
Regnskab og revision
§7
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal være gennemgået og revideret af to foreningsvalgte revisorer.
Et eventuelt overskud skal først anvendes til dækning af tidligere års oparbejdede underskud,
dernæst til henlæggelser og endelig til økonomisk støtte i henhold til de i § 3 anførte formål.
Bestyrelsen disponerer over foreningens formue i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i
§ 3.
Generalforsamling
§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Form og Fritid Nørre
Nebel.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at mindst 3
bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden har stillet skriftligt
motiveret krav herom.
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Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i mindst 1 af de lokale aviser
eller ugeblade.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Handlingsplan for det kommende regnskabsår
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Hvert medlem har èn stemme, og stemmeafgivelse kræver personlig tilstedeværelse.
Ved valg og afstemning gælder almindelig, simpelt flertal, se dog § 10.
Afstemninger foregår skriftligt, såfremt blot 1 medlem ytrer ønske herom, eller såfremt dirigenten
bestemmer det.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen angivne beslutningspunkter.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives af
dirigenten.
Tegning og hæftelse.
§9
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser. Alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens bestyrelse og medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue m. m. eller
udbytte og vederlag af nogen art.
Vedtægtsændringer
§ 10
Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for
ændringen.
Såfremt 2/3 af de på en generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for et forslag om
vedtægtsændringer, uden at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, skal foreningens bestyrelse
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages, såfremt 2/3
af de tilstedeværende stemmer for forslaget uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
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Opløsning af foreningen
§ 11
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for
forslaget.
Foreningens opløsning skal vedtages med den fornødne majoritet på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers og højst 6 ugers mellemrum.
Såfremt foreningen opløses, overgår foreningens midler til Form og Fritid Nørre Nebel.

------o-----

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Form og Fritid
Nørre Nebel den 28. april 2011

……………………………………………………..
Generalforsamlingens dirigent Henrik Søndergaard
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