Foreningsvedtægter: Dansk – Kinesisk Frivilligt Netværk

Vedtægter for foreningen Dansk – Kinesisk Frivilligt Netværk
§1 Navn
A. Foreningens navn er ” Dansk – Kinesisk Frivilligt Netværk”
B. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune..
§2 Formål
Foreningen er en ikke politisk eller religiøs organisation, hvis formål er
- at være et dansk-kinesisk kulturelt og socialt netværk
- at fremme kineseres integration i det danske samfund
- at fremme udveksling af viden, erfaring og kultur mellem danskere og kinesere
Foreningens arbejde bygger på forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab.
Foreningens medlemmer har både indflydelse på og ansvar for planlægningen og
udførelsen af foreningens aktiviteter.
§3 Medlemmer
A. Som medlem i foreningen kan optages alle, der slutter op om og ønsker at arbejde for
foreningens mål.
B. Indmeldelse kan ske når som helst i året løb ved indbetaling af kontingent til
foreningens kasserer. Ved indmeldelse betales et fuldt års kontingent, der dækker
medlemskab fra indmeldelsesdato og frem til og med førstkommende ordinære
generalforsamling.
C. Udmeldelse sker pr. mail eller brev til foreningens kasserer. Ved udmeldelse
refunderes ikke allerede indbetalt kontingent.
§4 Kontingent
A. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
B. Kontingentet størrelse bestemmes af simpelt flertal af de fremmødte
stemmeberettigede.
C. Kontingentet skal betales senest en måned efter generalforsamlingen.
D. Kontingentet kan enten indbetales på foreningens bankkonto eller kontant til
foreningens kasser i forbindelse med aet af foreningens arrangementer.
§5 Udelukkelse
A. Hvis et medlem ikke indbetaler sit årskontingent til tiden, opløses medlemskabet.
B. Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal ekskludere et medlem. Hvis det ekskluderede
medlem ønsker at anke afgørelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
et flertal af de fremmødte skal godkende bestyrelsens beslutning..
§6 Foreningens ledelse
A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for en periode af 2 år. På den stiftende generalforsamling vælges
dog 2 medlemmer for 1 år og 3 medlemmer for 2 år, hvilket sikrer kontinuitet i
bestyrelsens arbejde. I lige år vælges 2 medlemmer, og i ulige år vælges 3
medlemmer.
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B. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
C. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
E. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede.
F. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
G. Foreningen tegnes ved formanden, eller i dennes forfald næstformanden.
H. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af kasser og formanden eller
kasserer og næstformanden i forening.
I. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et
bestyrelsesmedlem.
J. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan
ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.
§7 Regnskab
A. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
B. Revisorpåtegnet regnskab skal bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
C. Foreningens formue opbevares i en anerkendt bank.
D. Kassereren må højest opbevare kr. 1.000 kontant.
E. Foreningen kan ikke optage lån.
§8 Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og ingen anden har noget
personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
§9 Revision
A. Den ordinære generalforsamling vælger 1revisorer for 1 år ad gangen.
B. Der vælges 1 revisorsuppleant.
C. Som revisor og revisorsuppleant kan vælges en dertil egnet regnskabskyndig, der ikke
behøver at være medlem af foreningen.
§10 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
3. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til
samtlige medlemmer.
4. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der senest ved generalforsamlingens
begyndelse har betalt kontingent.
6. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når
mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette.
7. Valg til bestyrelsen skal altid foregå skriftligt.
8. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling
er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
9. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.
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10. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget for næste år
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af 1 -2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt valg til udvalg
11. Eventuelt.
11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
tillige finde sted, når mindst 25% af foreningens medlemmer (dog mindst 3
medlemmer) indsender skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling
skal indkaldes med minimum 3 uger og maksimum 5 ugers varsel.
§11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af samtlige
afgivne stemmer er for forslaget.
§12 Foreningens opløsning
A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling.
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer, er for
opløsning.
C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige
formål, der ligger i tråd med foreningens formål. Formålet besluttes på den opløsende
generalforsamling.
Således vedtaget på generalforsamlingen den _24. marts 2012__________________
Dirigentens underskrift _________________________________________________
Formandens underskrift ________________________________________________
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