Foreningsvedtægter

Hjerm
lørdag d. 16. februar 2013

for

Shelterforeningen

§1

Navn og hjemsted

Stk 1.

Foreningens navn er Shelterforeningen, herefter kaldet Foreningen.

Stk 2.

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§2

Formål

Stk 1.
a)

Foreningens formål er;
Med udgangspunkt i friluftsorienterede projekter og i det forpligtende fællesskab, at styrke
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv,
og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

b)

At udarbejde og opstarte friluftsrelaterede projekter for og med medlemmerne, for at
øge folkeoplysningen omkring danske sheltere, primitive overnatningsmuligheder, og
overnatning i naturen.

c)

At forbedre og udbrede information vedrørende udendørs friluftsaktiviteter ved hjælp af moderne
informationskanaler - herunder at udvikle og vedligeholde iOS shelter/overnatnings-app’et
“Shelter”.

d)

At optimere den danske shelterstandard med fysiske remedier som borde, skamler og
bålpladser.

e)

At udarbejde, samle og videreformidle fyldestgørende anmeldelser af de danske sheltere og
primitive overnatningspladser via digitale platforme, herunder “Shelter”-app’en og foreningens
hjemmeside, begyndende i Foreningens kommune.

§3

Foreningens drift

Stk. 1.

Foreningens drift finansieres vha. medlemmers kontingent samt eventuelle tilskud. Et eventuelt
overskud skal tilfalde Foreningen, til anvendelse indenfor lovens og vedtægternes område.

Side 1 af 4

§4

Medlemsskab

Stk. 1.

Foreningen optager som medlem enhver, som her betalt kontingent til foreningen og som
tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2.

Foreningen består primært af medlemmer med en fælles interesse for friluftsliv og overnatning i
naturen.

Stk. 3.

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Det aktive medlemsskab er først gyldigt,
når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et
regnskabsår.

Stk. 5.

Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen fastsat årskontingent. Kontingentet opkræves
forud for hvert regnskabsår.

Stk 6.
a)

Et medlem kan i yderste tilfælde ekskluderes;
Hvis medlemmet stadig har kontigentrestancer efter to forudgående, skriftlige advarsler.

b)

Hvis medlemmet laver en grov overtrædelse af medlemsforpligtelserne.

§5

Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel med e-mail til medlemmerne, med angivelse af
dagsordenen.

Stk. 3.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen
forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Årsberetning samt godkendelse heraf.
• Fremlæggelse af regnskab, budget og kontigent, samt godkendelse heraf.
• Behandling af indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.

Stk. 5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest en måned forud for den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt
afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres
af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal
vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt
flertal.
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§6

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og/eller når
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over
for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at den
afgørende anmodning er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§7

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren
og minimum 1 ordinært medlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig
periode.

Stk. 2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt,
eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I
sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens
kendskab.

§8

Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§9

Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre
tilbagebetalingeskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
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