Vedtægter
for

DANSKE GLASPERLER
§1 Navn og hjemsted
Stk. 1

Foreningens navn er Danske Glasperler

Stk. 2

Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands
adresse.

§2 Formål
Foreningen har som formål at udbrede kendskabet til glasperler via forståelse
for håndværket, udvikling, udstillinger, vidensdeling, træf mv.

§3 Medlemmer
Stk. 1

Som medlemmer kan optages enkelpersoner, som laver eller har
interesse for glasperler.

Stk. 2

Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kasseren.
Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår,
hvor indmeldelsen finder sted.

Stk. 3

Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af
generalforsamlingen.

§4 Generalforsamlingen
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem
generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse, der
vælges blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 2 bestyrelses
medlemmer.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt fortrinsvis i juni
måned. Medlemmerne indkaldes til generalforsamling skriftligt med
mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3

Alle fremmødte, der har været medlem i minimum 3 måneder, har
taleret og stemmeret.

Stk. 4

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Formandens årsberetning forelægges til godkendelse
Kassererens regnskab forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
Eventuelt

Stk. 5

Genvalg kan finde sted

Stk. 6

Regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Stk. 7

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 8

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte. Dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer opnås
mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 9

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ’et af de
tilstedeværende medlemmer ønsker det. Personspørgsmål afgøres
altid skriftligt.

Stk. 10

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 11

Referat fra generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer.

§5 Bestyrelsen
Stk. 1

Foreningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer valgt på
generalforsamlingens. Umiddelbart efter generalforsamlingen
konstituerer Bestyrelsen sig.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde
afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted
skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Over

bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af
formanden eller næstformanden og referent.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men
er kun beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er
tilstede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende
formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Stk. 3

Bestyrelsen mødes der, hvor det for flertallet af medlemmerne er
mest centralt.

Stk. 4

De 2 suppleanter må deltage i møderne uden stemmeret.

§6 Økonomi
Stk. 1

Regnskab og revision følger kalenderåret.

§7 Hæftelse og tegningsregler
Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i
foreningen.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
Kasseren står for varetagelse af foreningens formue, herunder
indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kasseren og
formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort
og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

§8 Ændring af vedtægter
Stk. 1

Til ændringer af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til
ekstraordinært generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan
gennemføres med halvdelen af de afgivne stemmer.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne begærer det
og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14
dage, efter bestyrelsen har modtaget begæringen, og afholdes
senest 6 uger, efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal
minimum indeholde punkterne 1,2,3,7 og 11 under §4, stk. 4.

Stk. 3

Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den
ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på
generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af
generalforsamlingen.

Stk. 4

Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling
gældende regler.

§10 Eksklusion
Stk. 1

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og
misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til
generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 majoritet af de
fremmødte stemmeberettige medlemmer for en stadfæstelse af
beslutningen.

§11 Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1

Til foreningens opløsning kræves det, at halvdelen af foreningens
stemmeberettigede medlemmer skal være til stede og 2/3 af disse
skal stemme for opløsningen. Opnås dette flertal ikke, er
bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på
hvilken opløsning kan varetages med 2/3 flertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede.
Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til
afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling.
Ved foreningens opløsning beslutter den sidste generalforsamling,
hvad der skal ske med foreningens formue.

Disse vedtægter er ændret og vedtaget på generalforsamling i Silkeborg den 2.
juni 2017.

Underskrifter:

___________________________________________
Dirigent Otto Zebits

____________________________________________
Referent Mette Pedersen

