Vedtægter
for
Vordingborg Vinklub
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
§ 1.

Foreningens navn er Vordingborg Vinklub, og foreningen har hjemsted i Vordingborg kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til vinens væsen, dens geografi og historie.

MEDLEMSKAB:
§ 3.

a) Alle personer over 18 år og med interesse for vin kan blive medlem.
b) Der betales et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
c) Medlemskab forudsætter betalt kontingent.

GENERALFORSAMLING:
§ 4.

a) Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.
b) Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer. Formand og kasserer vælges direkte af
generalforsamlingen. Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor vælges de ulige år, og kassereren,
1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges de lige år. Alle valgene gælder for 2 år. Desuden vælges hvert år
1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med bl.a. 1
sekretær.
c) Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned. Den ordinære
generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Der kan kun stemmes ved personlig
fremmøde.
d) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden senest 8
dage før afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab for det forløbne år
indkomne forslag
Valg til bestyrelse og revision
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

e) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel efter beslutning af bestyrelsen,
eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af den
ønskede dagsorden. Der skal ske bekendtgørelse som ved ordinær generalforsamling. Den ekstraordinær
generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er
til stede, og såfremt forslaget opnår simpel stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

REGNSKABSÅRET
§ 5.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra
22 september 1999 – 31 december 2000, og det afsluttede og reviderede regnskab for det enkelte år,
forelægges på den første ordinære generalforsamling efter regnskabsårets afslutning.
---------------------------------------------------------------------------------------

§ 6.

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af kassereren.

§ 7.

Forslag til ændring af vedtægterne kan godkendes på en generalforsamling, såfremt 2/3 af samtlige
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og såfremt forslaget opnår simpel stemmeflertal. Er
ovennævnte fremmødekrav ikke opfyldt, men opnår forslaget simpel stemmeflertal, indkaldes der til
ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8.

a) Gyldig beslutning om opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af de fremmødte, på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger stemmer for. Med hensyn til bekendtgørelse samt afholdelse af
generalforsamling nr. 2 gælder der samme regler som ved vedtægtsændringer.
b) I tilfælde af opløsning overgives foreningens formue til Dansk Røde Kors.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22 september 1999, og sidst revideret på generalforsamlingen den 24
januar 2002.

