
Vedtægter for "Fotoklubben iso43 00"

S 1 Foreningens navn
Stk. 1 Foreningens navn er'Fotoklubben iso4300'.

Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

S 2 Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens formål er at øge interessen for fotografering og udvikle medlemmernes sans

for fotografering, gennem billedkritik, instruktion, foredrag, samarbejde med andre
klubber, arrangement af udstillinger, fotoudflugter m.m.

Stk. 2 Klubbens formåler også atøge fællesskabet blandt medlemmerne

$ 3 Optagelse og eksklusion
Stk. 1 Optagelse og eksklusion af medlemmer sker ved bestyrelsesbeslutning. På

førstkommende klubmøde begrunder bestyrelsen sin beslutning.

Stk. 2 Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer såfremt lokaleforhold eller andet
nødvendiggør dette.

Stk. 3 Bestyrelsen skal, på anmodning af den, der er nægtet optagelse, eller som er blevet
ekskluderet, forelægge sin beslutning på førstkommende klubmøde.

Stk. 4 Medlemmer, der forlader klubben, har intet krav på denne, idet klubben er selvejende.
Ved udmelding er der ingen fortrydelsesret.

S 4 Kontingent og gebyrer
Stk. 1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet erlægges helårligt forud og forfalder til betaling senest 31. december for det
kommende år.

Såfremt indbetaling ikke har fundet sted senest den 15. januar slettes det pågældende
medlem.

Stk. 2 Der kan opkræves indmeldelsesgebyr ved indmeldelse i klubben.
I ndmeldelsesgebyret fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 3 Indmeldelsesgebyrerne indgår i en garantifond til dækning af evt. skade på udstyr udlånt
af medlemmer, hvor skadevolderen ikke kan drages til ansvar.

Der skal altid være et beløb til stede på klubbens bankJgirokonto, der modsvarer
garantifonden.

Stk. 4 For klubbens forpligtelser hæfter kun dens egne midler og ingen af dens medlemmer
personligt

Stk. 5 Medlemmer der forlader klubben har intet krav på refundering af indbetalt kontingent.

$ 5 Brug af klubbens lokaler.
Stk. 1 Bestyrelsen kan fastsætte regler for brug af egne klublokaler

Med egne klublokaler menes lokaler som klubben eksklusivt har råderet over og adgang
tit.

Stk. 2 I tilfælde af at klublokaler udlånes af 3. mand gælder de regler der er fastsat af
bestyrelsen i forening.
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Vedtægter for "rotoklubben iso4300"

$ 6 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes
skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3 Indkaldelsen tilden ordinære generalforsamling skalvedlægges dagsorden og det
reviderede regnskab.

Stk. 4 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab

5) Indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

7) Valg af bestyrelse

8) Valg af suppleanter til bes$relse
9) Valg af revisor

10) Eventuelt

Stk. 5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Fuldmagt kan ikke anvendes.

Stk. 6 Ændringer i vedtægter kræver mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 7 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Stk. 8 Generalforsamlingen vaelger 3 bes$relsesmedlemmer og 2 suppleanter.
- Formand og kasserer vælges på ulige år
- Næstformand vælges på lige år

Stk. I Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10 Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant blandt klubbens medlemmer.

Stk. 11 Generalforsamlingens afstemninger foregår skriftligt, hvis 1 medlem forlanger det.

Stk. 12 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb eller salg af
ejendom eller udstyr kræves underskrift af den samlede bes$relse

$ 7 Bestyrelse
Stk. 1 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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Vedtægter for "rotoklubben iso4300"

$ B Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter den skriftlige
begæring er bestyrelsen i hænde.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

stk. 1

stk. 2

$10 Ophør
stk. 1

stk.2

stk.3

stk.4

stk. 5

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet afsluttes pr. 31. december og fremsendes til medlemmerne sammen med
indkaldelsen til ordinær generalforsamling

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 213 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 314 af de stemmeberettigede stemmer
for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes
tilen ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed,
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens
beslutning.

Således vedtaget på generalficrsamlingerne:
. Den 16. april 2013
. Den 31. marts 2014
. Den 30. marts 2015

Carsten Salbo
dirigent

stk. 1

stk.2

stk.3

stk.4

$ 9 Regnskabet
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