Vedtægter for Stenløse kultur- og dilettantforening

§ 1. Navn, formål og hjemsted.
Foreningens navn er Stenløse Kultur- og Dilettantforening. Foreningen har
hjemsted i Odense Kommune, med adresse hos den til enhver tid fungerende
formand.
Det er foreningens formål aktivt at fremme kulturelle aktiviteter. Opførelsen af en årlig
dilettantforestilling er en del af målsætningen. Den til enhver tid valgte bestyrelse fastlægger
foreningens aktiviteter.
§ 2. Medlemsforhold.
Alle, som tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Indmeldelse skal ske med angivelse af adresse og telefonnummer. Ved indmeldelsen betales
kontingent for det første medlemsår.
Udmeldelse skal ske skriftligt.
Generalforsamlingen fastsætter årligt kontingent.
§ 3. Bestyrelsen.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer valgt
på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Af disse 5 -7 pladser kan én plads besættes med en repræsentant for
deltagerne i aktiviteterne.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på først kommende
generalforsamling, med mindre bestyrelsen derved bliver mindre end 5 medlemmer, i hvilket
tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart
efter generalforsamlingen sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden
finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt
med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når
mindst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 4. Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden 1. april. Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 25 af foreningens medlemmer
skriftligt fremsætter krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest
6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved opslag hos 1-2 af
de handlende i området. Regnskab fremlægges ved den ordinære generalforsamling og ligger
efter aftale med formand eller kasserer til gennemsyn 2 uger før generalforsamlingen.
Møde - og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt
kontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes og har været medlem i mindst 3 mdr.
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§ 5. Regnskab og formue.
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal føre den ordinære
generalforsamling være revideret af foreningens revisor.
Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og
skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
§ 6. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening
eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forening påhvilende
forpligtelser.
§ 7. Vedtægtsændringer.
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de
afgivne stemmer.
§ 8. Opløsning.
Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer.
Eventuelt overskud ved opløsning anvendes til almene kulturelle formål i Stenløse Sogn efter
bestyrelsens beslutning.
§ 9. Vedtægternes vedtagelse.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. februar 2008.
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