Vedtægter for :

§ 1.
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er ”Føllegård alive”.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Føllegård kulturhus i Skævinge by, Hillerød Kommune.
§ 2.
Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål er:




Initiativtager og arrangør af fælles kultur- og musikarrangementer i og omkring Føllegård kulturhus.
Medvirke til at skabe lokal kulturel aktivitet i og omkring Føllegård/Skævinge.
Oparbejde og fordele midler til medlemskredsens lokale kultur, børne- og ungdomsarbejde.
§ 3.
Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
Som medlem af Føllegård alive kan enkeltmedlemmer og foreninger optages.
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Stk. 3.
Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer.
Medlemmer kan melde sig ud af foreningen ved meddelelse til bestyrelsen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Har et medlem været i kontingentrestance i mere end
6 måneder og efter 1 rykker opkrævning, slettes medlemmet 4 uger efter sidste rykker.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. Beslutningen skal efterfølgende bekræftes på først
kommende generalforsamling.
§4
Generalforsamling
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers
varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne via email, eller bekendtgørelse ved opslag lokalt.
Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3.
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Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som har betalt kontingent. Stemmer
afgivet ved fuldmagt kan maksimalt udgøre to pr. fremmødt.
Stk. 4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens/formandens beretning.
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af næste års budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
10.Valg af en revisor og revisorsuppleant.
11.Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
12.Eventuelt.
Stk. 5.
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.
Stk. 6.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8, stk. 1.
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
§5
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Tre medlemmer udpeges fra henholdsvis Skævinge Lokalråd, Skævinge Kunstforening og Skævinge FDF,
med et medlem fra hver. Der vælges to medlemmer af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det ene medlem i lige år og et medlem i ulige år. På stiftende generalforsamling vælges
der et medlem for et år og et medlem for to år.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 6.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 7.
Formanden drager omsorg for, at der skrives referat over bestyrelsens forhandlinger /beslutninger.
§6
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2.
Regnskabsåret skal følge kalenderåret.
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab forelægges på generalforsamlingen.
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Stk. 4.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt
for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra
kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.
§7
Tegningsregler

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
§8
Vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Stemmer afgivet ved fuldmagt kan maksimalt udgøre to pr. fremmødt.
§9
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med
3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål:
Kulturelle og humanitære formål eller frivillige foreninger efter generalforsamlingens beslutning.

Datering og underskrift
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. januar 2012
Dirigentens navn og underskrift
……………………………………………………………
Bernt Salzwedell
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