Foreningen Avernax’ vedtægter
Senest revideret ved generalforsamlingen 2019
(§4.8 + §5.2)

§ 1: Navn og Hjemsted
•

1.1 Avernax

•

1.2 Avernakø (Fåborg-Midtfyns Kommune)

§ 2: Formål og Profil
•

2.1 At afholde en årlig musik og kultur festival på Avernakø.

•

2.2 At støtte almennyttige kulturelle formål på Avernakø.

•

2.3 At udbrede kendskabet til upcoming danske musiknavne.

•

2.4 At være med til at fremme kendskabet til Avernakø.

•

2.5 At støtte almennyttige kulturelle formål på Avernakø gennem uddeling af alt overskud
fra foreningens arrangementer hertil .

§ 3 Medlemmer – Optagelse, Eksklusion og Kontingent
•

3.1 Enhver med interesse i foreningens aktiviteter og opbakning til foreningens vedtægter
kan optages i foreningen.

•

3.2 Optagelse som medlem sker via registrering, enten via hjemmeside eller personlig
henvendelse og tilsagn til foreningens medlemsansvarlige.

•

3.3 Medlemskontingent, der dækker et års medlemskab er 100,- kr. Og fastsættes herefter
på den årlige generalforsamling.

•

3.4 Alle medlemmer er opstillingsberettiget til bestyrelsen og bestyrelsesposter, der
vælges på en årlig generalforsamling.

•

3.5 Medlemskab kan ophæves af bestyrelsen, hvis et medlem skader eller modarbejder
foreningens formål eller anseelse.

§ 4 Generalforsamling
•

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

•

4. Ordinær generalforsamling afholdes årligt anden lørdag i marts.
Indkaldelse til generalforsamling sker mindst 2 uger før afholdelse med angivelse af
dagsorden.

•

4.3 Alle foreningens medlemmer indkaldes til generalforsamling.

•

4.4 Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal via afstemning ved
håndsoprækning. Dog skal muligheder for konsensusdannende kompromisser afdækkes,
før forslag sendes til afstemning.

•

4.5 Ved konsensusdannende kompromis forstås, at der ved et givent forslag aktivt skal
undersøges, om skeptiske mødedeltagere kan tilslutte sig et givent forslag, såfremt
omformuleringer, der imødekommer skepsis foretages.

•

4.6 Forslagsstiller kan dog vælge at trække forslag tilbage, såfremt vedkommende
vurderer, at forslaget fundamentalt ændrer karakter som følge af punkt 4.5.

•

4.7 Beslutning om ændring af vedtægter træffes ved almindeligt flertal, dog med
undtagelse af ændring af formåls- og opløsningsparagrafferne, hvilket kræver mindst 2/3
flertal.

•

4.8 Forslag til generalforsamling skal indsendes skriftligt til formanden senest 21 dage
inden GF.

•

4.9 Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter:
o Valg af dirigent og referent
o Valg af stemmetællere
o Formands beretning
o Godkendelse af årsregnskab og budget for det kommende år
o Indkomne forslag
o Valg af bestyrelse og suppleanter
o Valg af revisor
o Eventuelt

•

4.10 Ekstraordinær generelforsamling skal indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
såfremt mindst 1/10 af foreningens aktive medlemmer skriftligt forlanger det. Et sådant
krav skal indeholde den ønskede dagsorden.

§ 5 Bestyrelsen
•

5.1 Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, dette
gøres forskudt, så halvdelen er på valg hvert 2. år. Alle aktive medlemmer er
opstillingsberettigede.

•

5.2 Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 10 medlemmer. Der skal sidde to fra
styregruppen i bestyrelsen, som udpeges af styregruppen og således ikke skal vælges.

•

5.3 Genvalg kan finde sted.

•

5.4 Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand og kasserer samt mindst 2
menige bestyrelsesmedlemmer.

•

5.5 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden og afholdes minimum en gang om året.

•

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af bestyrelsen er tilstede.

•

5.7 Bestyrelsen planlægger og gennemfører foreningens aktiviteter, herunder den årlige
generalforsamling og repræsenterer foreningen udadtil.

•

5.8 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorarer for deltagelse i bestyrelsen eller
udførelse af opgaver for foreningen.

•

5.9 Det er bestyrelsens opgave at medvirke til at de i § 2 nævnte punkter overholdes af
arrangørgruppen.

•

5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager hvert år et stk. billet til årets festival - denne billet
er personlig og må ikke overdrages til andre personer eller sælges.

§ 6 Regnskab
•

6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

•

6.2 Generalforsamlingen har kompetence til at godkende regnskabet.

•

6.3 Foreningens kasserer fremlægger årsregnskabet på den årlige generalforsamling.

•

6.4 Der skal på forhånd udpeges en kritisk revisor, der fremlægger bemærkninger til
årsregnskabet.

•

Den kritiske revisor kan både være fag og lægmand.

•

Årsregnskabet fremsendes til den kritiske revisor senest en uge før generalforsamling.

§ 7 Midler
•

7.1 Foreningens midler kan kun anvendes til de i §2, stk. 5 nævnte formål.

•

7.2 Finansiering af foreningens aktiviteter udgøres af indtægter fra afholdelse af festival,
støtte og sponsormidler.

•

7.3 Foreningens formand og kasserer kan råde over foreningens konti og økonomi i
forbindelse med planlægning og afholdelse af foreningens aktiviteter under ansvar for den
siddende bestyrelse.

•

7.4 Indkøb i forbindelse med foreningsaktiviteter kan uddelegeres til
bestyrelsesmedlemmer. Indkøb må dog aldrig overskride det på forhånd af bestyrelsen
aftale budget.

§ 8 Tegningsregler
•

8.1 Tegningsretten på vegne af foreningen udgøres af formanden, bestyrelsen kan ved
enighed godkende andre tegningsberrettigede personer.

•

8.2 De to tegningsberettigede personer kan hver især afgive en fuldmagt, således så den
anden tegningsberettigede ad hoc kan indgå skriftlige aftaler på foreningens vegne af
praktiske årsager.

§ 9 Foreningens opløsning
•

9.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingen eller en
ekstraordinær generalforsamlings fremmødte medlemmer

•

9.2 Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler tilgå lokale godtgørende formål
jævnfør §2, stk. 5.

•

9.3 Ubrugte støttemidler skal tilbagebetales, såfremt der stilles krav herom.

