Vedtægter for Fugleforeningen ”Limfjorden”

§ 1 Navn.
Foreningens navn er Fugleforeningen ”Limfjorden”
Foreningen er stiftet den 26. maj 2010
Foreningen er en sammenlægning af Aalborg Fugleforening og Østhimmerlands Fugleforening.
§2 Foreningen har hjemsted i Aalborg kommune.
§ 3 FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at skabe og vedligeholde interessen for fuglehold, ved afholdelse af medlemsmøder,
foredrag og alt som kan styrke interessen for fuglehobbyen.
§ 4 MEDLEMSRET
Som medlem kan optages enhver der er interesseret i foreningsarbejde, dog kan bestyrelsen, når særlige
forhold taler derfor, nægte en person medlems ret.
§ 5 UDELUKKELSE AF FORENING
A). Såfremt kontingent ikke er betalt senest på sidste rettidig betalingsdato kan vedkommende medlem
uden yderligere varsel slettes.
b) Menes et medlem at handle i modstrid med foreningens interesser, kan sagen skriftlig forelægges
bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidig skal udelukkes ad foreningen.
Bestyrelsen fremlægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen træffes.
Vedkommende medlem, der midlertidig er udelukket, skal have lejlighed til at udtale sig på
generalforsamlingen.
§ 6 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling. Kontingent er gældende fra den 1-1 til
31-12 opkræves hvert år i januar. Kontingent indbetalt i oktober, november og december gælder for nyt
kontingent år. Kontingent for junior (til og med det 17. år) udgør halvdelen af den fastsatte kontingents
sats, minus det beløb der skal betales til LDF for voksne medlemmer. Dog min. 75 kr. Gældende for 2010:
Alle der var medlem af de 2 fugleforeninger på sammenlægnings tidspunktet er medlem af den nye
forening og har betalt kontingent for 2010. Kontingentet for 2010 og 2011 er fastsat til 300 kr. Kontingent
er et husstands kontingent.

§ 7 BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af
a) Formand
b) kasserer
c) 5 bestyrelsesmedlemmer

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige tillidsposter fordeler bestyrelsen
imellem sig. Alle valg er for en 2 årig periode.
Hvis enten formand eller kasser træder ud af bestyrelsen har bestyrelsen mulighed for at konstituerer sig
selv.
Bestyrelsens arbejdsgang.
a) Formanden leder, med støtte af den øvrige bestyrelse, foreningen efter de gældende regler og
vedtægter. Bestyrelsen fører en bog over inventar og materiale tilhørende foreningen samt en
medlemsfortegnelse.
b) Næstformanden overtager i tilfælde af formandens forfald dennes forpligtelser.
c) Kasseren fører foreningens regnskaber, modtager kontingent og forestår alle ind-og udbetalinger.
C2) Kasseren er ansvarlig for foreningens kontante pengebeholdning, regnskabsbøger og alt hvad han i sin
egenskab er betroet. Foreningens midler anbringes på en konto, hvor disse kun kan hæves ved kasserens
og formandens underskrift, Derudover oprettes en driftskonto, hvor kasseren alene kan disponere til
varetagelse af den daglige drift.
C3) Kasseren er pligtig til på bestyrelsesmøderne at lade midler og regnskabsbøger afkontrollere af den
øvrige bestyrelse. Det årlige regnskab skal affattes så betids, at dette kan forelægges den samlede
bestyrelse, for derefter at tilstilles bilagskontrollanterne senest 8 dage før den årlige ordinære
generalforsamling.
C4) Ved større arrangementer som udstillinger, kåringsskuer, tombolaer o.l. skal optællingen ske i
samarbejde med den siddende bestyrelse.
d) Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, hvor alle sager, der har betydning for foreningen, nedskrives.
Protokollen forelægges til underskrift af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.
e) Ved bestyrelsesmøderne skal mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede for, at den kan være
beslutningsdygtig.
F) Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke behæfte foreningen med gæld.
g) Bestyrelsen nedsætter selv udvalg når dette skønnes nødvendigt.
§ 8 GENERALFORSAMLING
På generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, vælges en dirigent, der leder
forhandlingerne efter gældende vedtægter. Den ordinære generalforsamling, på hvilke alle foreningen
vedkommende sager kan behandles, når de er opført på dagsordenen, afholdes hvert år i januar eller
februar måned. Stemmeberettiget er alle foreningens medlemmer over 18 år, når de har betalt kontingent.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog max 1 fuldmagt pr. medlem.
Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde dagsorden og skal sendes til medlemmerne senest 14
dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftlig til formanden, senest 8
dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning
4. Forlæggelse af regnskab
5. Indkommende forslag
6. Kontingent fastsættelse
7. Valg af bestyrelse + suppleanter
8. Valg af bilagskontrolanter + suppleanter
9. Eventuelt
VALG
På den ordinære generalforsamling vælges:
Lige år: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bilagskontrollant
Ulige år: Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bilagskontrollant
Hvert år. 2 Suppleanter til bestyrelsen, samt 1 suppleant til bilagskontrolant
§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling, der bekendtgøres som den ordinære generalforsamling bestemt
afholdes, når bestyrelsens finder anledning dertil, eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer,
indsender en motiveret begæring til bestyrelsen, som så inden en måned fra den dag, begæringen er
modtaget, skal foranledige den ekstraordinære generalforsamling afholdt.
§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
a) Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forandringen.
b) Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.
§11 OPHÆVELSE AF FORENINGEN
Til opløsningen af foreningen kræves der at 2/3 flertal vedtager denne beslutning på 2 af hinanden
følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindste 2 og højest 4 ugers mellemrum..
a) Såfremt opløsning vedtages, skal den anden ekstraordinære generalforsamling tage beslutning om,
hvordan foreningens formue og materiale skal anvendes.
a) Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 3 fastsatte
formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen samt
materiale træffes af den opløsende generalforsamling.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 26.maj 2010 og senest ændret på den ordinære/
ekstraordinære generalforsamling den 31-01-2018
Dirigent.
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