Foreningsvedtægter ” Den Danske Fanklub Tyrolerne ”
§1
NAVN
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A. ” Den Danske Fanklub Tyrolerne ”
I daglig tale ” Fanklub tyrolerne”
B. Foreningens hjemsted er ” Den til enhver tid værende formands hjem-adresse. ”
C. Fanklubbens Hjemmeside med tilhørende licens og tilladelser har hjemsted på
” Den til enhver tid værende formands hjem-adresse.”
Ved formandsskifte drager såvel afgående som tiltrædende formand omsorg for de
fornødne adresseændringer
§2
FORMÅL
At samle grupper og orkestre med interesse for Østrig, Tyroler musikken og traditioner
Foreningens formål er at drive kulturel virksomhed, i særlig grad følgende: At formidle og udbrede
kendskabet til Tyroler musik og traditioner ved afholdelse af koncerter eller arrangementer evt. i
samarbejde med andre klubber eller foreninger i Danmark.
§3
MEDLEMMER
A. Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til musikinteresserede unge og ældre.
B. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer. Dog kan et medlemskab
afvises af bestyrelsen, såfremt at det skønnes at et medlemskab vil skade foreningens
anseelse og interesse
C. Alle medlemmer skal være registreret hos kassereren.
D. Ethvert stemmeberettiget medlem kan til generalforsamlingen fremsende motiveret forslag
om udnævnelse af æresmedlemmer
Æresmedlemskab besluttes af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
Æresmedlemskab er livsvarig og kontingentfrit.
§4
KONTINGENT
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.
Et vedtaget kontingent er gældende fra kommende regnskabsår
For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal kontingent være indbetalt
Senest 8 dage før den ordinær generalforsamling eller betales kontant til kassereren,
Umiddelbart før generalforsamlingen.

§5
UDELUKKELSE
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A. Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet.
B. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller
handling skader foreningens interesser eller anseelse. Et evt. indbetalt kontingent
tilbagebetales ikke.
§6
FORENINGENS LEDELSE
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer,
A. Foreningens formand samt kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, øvrige
bestyrelsesposter konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde.

B. På ulige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,
på lige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for 2 år
C. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter for et år, udtræder et ordinær
bestyrelsesmedlem indtræder den suppleant der har været valgt længst, på dennes plads i
resten af valgperioden.
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er
til stede. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.
E. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et
bestyrelsesmedlem.
F. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte
lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.
G. Bestyrelse fører protokol over alle møder der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer, evt. ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilskrives et kopi af
referatet.
Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at få indsigt i foreningens protokol med
tilhørende referat fra bestyrelsesmøderne.
Anmodning herom skal fremsættes til formanden, som sammen med medlemmet aftaler tid
og sted herfor.
Der må kun udleveres kopi af protokol eller referat, når dette efter formandens vurdering
kan ske uden at følsomme oplysninger kan komme til offentlighedens kendskab.
Generalforsamlings referat underskrives af dirigenten samt bestyrelsen

§7
REGNSKAB
A. Regnskabsåret er 1.januar – 31.december.

§8
FORPLIGTIGELSER
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For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt
ansvar for foreningens forpligtigelser.

§9

Bilagskontrol
A. Den ordinære generalforsamling vælger 2 bilagskontrollanter for 1 år ad gangen.
B. Der vælges en bilags kontrollant suppleant
§ 10
GENERALFORSAMLING
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af 1. kvt.
C. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside eller i foreningens
nyhedsbrev.
D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
E. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når
mindst én af de fremmødte forlanger dette.
F. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.
G. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt
H. Kun medlemmer der har betalt kontingent for indeværende kontingent periode, har adgang
og stemmeret
I. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent
Årsberetning
Årsregnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår – 1. jan. til 31. dec.
Valg til bestyrelse, suppleanter, bilagskontrollanter og evt. udvalg
Eventuelt

J. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
K. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige
finde sted, når mindst 25 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning
herom. Ekstraordinær generalforsamling skal herefter afholdes senest 2 måneder efter med
14 dages varsel.
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