Vedtægter for Støtteforeningen for Fjelsted-Harndrup Revyen (version nov. 2018 –
Opdateret i henhold til generalforsamling 11.10.2018)
§ 1 Navn
”Støtteforeningen for Fjelsted-Harndrup revyen”, stiftet 01.12.2008 (I det følgende benævnt Støtteforeningen)

§ 2 Hjemsted
Hjemsted følger den til hver en tid siddende økonomiansvarliges hjemadresse.

§ 3 Finansiering
Via kontingent, gavebeløb/sponsorater og indtægter fra Fjelsted-Harndrup Revyen. Overskud går alene til revyens
drift, vedligeholdelse og udvikling. Bestyrelsen kan ved simpelt flertal vælge at donere beløb af overskud til kulturelle
aktiviteter i Fjelsted-Harndrup.

§ 4 Formål
Stk. 1. At sikre Fjelsted-Harndrup Revyens afholdelse og drift
Stk. 2. At hverve nye støttemedlemmer og sponsorer
Stk. 3. At anvende revyens overskud til sikring af revyens afholdelse og drift samt donere gavebeløb til kulturelle
aktiviteter i Fjelsted-Harndrup

§ 5 Kontingent/medlemskab
Stk. 1. Kontingent betales en gang årligt. Tidspunkt fastsættes af bestyrelsen, som også står for medlemskort.
Stk. 2. Kontingent fastsættes af den til hver en tid siddende bestyrelse.
Stk. 3. Alle medlemmer kan ophæve deres medlemskab uden varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 6 Medlemskreds/kriterier
Stk.1. Enhver kan blive støttemedlem.
Stk.2. Alle støttemedlemmer er stemmeberettigede og har mulighed for at vælges på generalforsamlingen. Denne ret
bortfalder dog, hvis medlemmet skylder kontingent til støtteforeningen eller på anden måde optræder på en måde,
der strider imod eller besværliggør overholdelse af § 4 (formålsparagraffen).

§ 7 Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen er ulønnet og består af mindst tre personer og maks. fem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 2/3
tilstedeværelse. Bestyrelsen kan supplere sig selv, såfremt antal af bestyrelsesmedlemmer kommer under 3
medlemmer.
Stk. 2. Der kan indkaldes til bestyrelsesmøde efter aftale eller i særlige tilfælde med kort varsel. Mødet kan evt. finde
sted via internetkonference, hvis bestyrelsens medlemmer er enige om dette.
Bestyrelsen, som afholder møder efter behov, vælger selv sin formand og kasserer. På møderne føres protokol, som
underskrives af deltagerne. Der føres et nøjagtigt og letlæseligt regnskab, som skal revideres forud for
generalforsamlingen.
Stk.3. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov for et år ad gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder
før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten som bestyrelsesmedlem - dog kun for tiden indtil næste
generalforsamlings afholdelse.

§ 8 Tegningsregler/forpligtelser
Stk. 1. Der må ikke optages lån i foreningens navn. Udgifter, der ligger ud over det på generalforsamlingen vedtagne
budget, kræver simpelt flertal blandt bestyrelsesmedlemmer, og at der er dækning på foreningens konto
Stk. 2. Den økonomiansvarlige (kassereren) tegner foreningen udadtil hvad angår tegningsret og økonomiske
forpligtelser.
Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for de af foreningen indgående forpligtelser,
for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive formue.
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§ 9 Regnskab
Stk.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk.2. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god, gældende regnskabsskik og skal omfatte alle foreningens
indtægter og udgifter samt alle foreningens aktiver, forpligtelser og kassebeholdning.

§ 10 Generalforsamling
Stk. 1. Der indkaldes til generalforsamling en gang om året i 3. eller 4. kvartal med mindst 3 ugers varsel via lokale
medier.
Stk. 2. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal undtaget vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal af de fremmødte
stemmeberettigede.
Stk. 3. Bestyrelsen genvælges automatisk, medmindre et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at genopstille
eller der er en eller flere foreningsmedlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsesvalg. Kampvalg afgøres med
simpelt flertal blandt de fremmødte. Det er udelukkende foreningens medlemmer der har stemmeret (§ 6).
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Kun to mellemmer er på valg hvert andet år.
Bestyrelsen kan vælge at afholde afstemninger blandt foreningens medlemmer via Internettet. Dette gælder også
kampvalg til bestyrelsen. Hvert medlem har én stemme, og den siddende bestyrelse skal sikre, at afstemningen er fair
og retfærdig.
Stk. 4. Program for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Beretning af økonomiansvarlig, herunder fremlæggelse/godkendelse af regnskab og budget
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel.
Stk. 2. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når alle bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 % af de
stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

§ 12 Opløsning
Stk. 1. Beslutning om ophævelse af Støtteforeningen og om anvendelse af Støtteforeningens midler efter ophævelse
træffes på en generalforsamling med mindst to tredjedeles majoritet af samtlige af foreningens stemmeberettigede
medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny
generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2. I tilfælde af at foreningen opløses, går en eventuelt formue til et lokalt almennyttigt formål.
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