Vedtægter for Gaarden’s Støtteforening

§1

Foreningens navn er Gaardens Venner.

§2

Foreningens formål er at støtte Gaardens aktiviteter og initiativer økonomisk.

§3

Foreningen er neutral og kan ikke gribe ind i Gaardens ledelse samt bestyrelse.

§4

Kontingentet fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling. Regnskabet følger
kalenderåret.

§5

Udover kontingenter kan foreningen, efter bestyrelsens bestemmelse, forsøge at skaffe
midler via forskellige sponsorater, aktiviteter og lignende dog med undtagelse af
fondsansøgninger, i forvejen anvendte sponsorer til Gaarden og afholdelse af arrangementer
som i forvejen er planlagte af Gaarden.

§6

Som medlemmer kan optages alle der ønsker at støtte arrangementer og aktiviteter på
Gaarden. Kontingentet er helårligt, og der kan løbende ske udmelding af støtteforeningen,
dog tilbagebetales der ikke kontingent.

§7

Tegningsberettiget for foreningen er kasserer og formand og de skal begge have fuldmagt til
kontoen i foreningen.
Støtteforeningen kan ikke optage lån eller gældsætte sig.
Foreningens bestyrelse og medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens eventuelle
formue eller udbytte af nogen art.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der afholdes generalforsamling én gang hvert år, og der indkaldes via mail blandt
medlemmerne, med 14 dages varsel.

§9

Bestyrelsen består af 3 -7 medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen og i
ulige år afgår 2 eller 3 medlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse) og i lige år 3 eller 4
medlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse). Der kan foretages genvalg af
medlemmerne.
På Generalforsamlingen vælges endvidere 1 revisor, som er valgbar for 2 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne har alle stemmeret, og ved afstemning gælder simpelt flertal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§10

Dagsordenen på generalforsamlingen har følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Formandens beretning til godkendelse
Regnskabsaflæggelse til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 9
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag til punkt 5) skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før
generalforsamlingen.

§11

Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages ved
2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§12

Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Gaarden. Opløsningen skal godkendes både
på en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling.
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