Vedtægter for

VESTH VENNERNE
rev. 22. marts 2015

EN FANKLUB MED LIV I

VEDTÆGTER
§ 1. FORENINGENS NAVN.
Stk. 1.
Stk. 2.

Foreningens navn er: Vesth Vennerne.
Foreningen er stiftet den 21. Maj 1991.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL.
Stk. 1. Vesth Vennerne er stiftet med henblik på at samle glade mennesker til nogle
hyggelige sammenkomster med fest og farver, sammen med Peter Vesth.
Stk. 2. Alle aktiviteter i foreningens navn skal godkendes af Peter Vesth.
Stk. 3. Foreningen er upolitisk og støtter ikke velgørende formål eller humanitært
arbejde
§ 3. MEDLEMSSKAB.
Stk. 1.

Som medlem kan optages alle, der vil arbejde for at fremme foreningens
formål samt betaler sit kontingent rettidigt.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, som selvfølgelig er kontingentfri.
§ 4. KONTINGENT.
Stk. 1.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves i januar måned
af kassereren.
Stk. 2. Er kontingentet ikke betalt senest den 15. februar, bliver medlemmet automatisk slettet af medlemslisten.
Dette vil ligeledes tydeligt fremgå af medlemsbladet.
§ 5. GENERALFORSAMLING.
Stk. 1.
Stk. 2.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden. Af denne skal det fremgå, hvilke personer der er på valg, om de
ønsker genvalg eller ej, samt hvilke personer bestyrelsen foreslår opstillet.
Stk. 3. Forslag til personvalg samt forslag, der i øvrigt ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemmet skal selv være til stede for at fremlægge sagen.
Stk. 4. Der kan ikke på selve generalforsamlingen foreslås personer til valg til
Bestyrelsen og suppleanter eller fremsættes forslag til vedtagelse.
Stk. 5. Alle ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af
fremmødte medlemmer.
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Stk. 6.

Kun medlemmer af Vesth Vennerne, som har betalt kontingent, har stemmeret.
Stemmeret har ligeledes Peter Vesth.
Stk. 7. For alle vedtagelser på generalforsamlingen kræves simpelt flertal, dog skal
2/3 af de fremmødte stemme for vedtægtsændringer.
Stk. 8. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret går fra
1. januar til 31. december.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller halvdelen
af medlemmerne finder dette nødvendigt.
Stk. 2. Denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§ 7. FORENINGENS LEDELSE.
Stk. 1.
Stk. 2.

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 til 7 medlemmer.
Bestyrelsen samt revisor vælges på den ordinære generalforsamling for en
2-årig periode.
Stk. 3. Endvidere vælges det fornødne antal suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med
formand, kasserer, sekretær og redaktør.
Stk. 5. Bestyrelsen afgår på skift med den ene halvdel på lige år og den anden halvdel
på ulige år
§ 8. EKSKLUSION.
Stk. 1.

Såfremt et medlem optræder på en for foreningen skadelig måde eller handler
i strid med formålsparagraffen, er bestyrelsen berettiget til at udelukke medlemmet fra deltagelse i foreningens sammenkomster af enhver art.
Stk. 2. Bestyrelsen vil herefter på førstkommende generalforsamling indstille et sådant
medlem til eksklusion.
Stk. 3. Medlemmet får efter generalforsamlingen skriftlig meddelelse om udfaldet af
denne indstilling.
Stk. 4. Et tidligere ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen, såfremt en
ordinær generalforsamling godkender dette.
§ 9. OPLØSNING.
Stk. 1.

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og hvor mindst 2/3 af
de fremmødte stemmer for en opløsning.
Stk. 2. Eventuelle aktiver går til en festlig aften for foreningens medlemmer.
Vedtægterne er revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling 22. marts 2015,
med gyldighed fra denne dato og annullerer alle tidligere gældende vedtægter.
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