Vedtægter for

Vandreforeningen

STREJFERNE

§ 1 Navn og hjemsted
Navn: Vandreforeningen Strejferne
Tilsluttet Dansk motions forbund (DMF) & Lolland Sportsråd
Stiftet den 4. September 1979
Foreningen er hjemhørende i Lolland Kommune.
§ 2. Formål
Vandreforeningens formål er under kammeratlig former at udbrede
kendskabet motion/Gangsport og deltagelse i Nationale og Internationale marcher og vandreture.
§ 3,1. Medlemmer
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig
foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen
Kontingentet betales årligt, størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
§ 3,2. Udelukkelse
Foreningen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning
hertil.
Sådanne særlige forhold kan være dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller mod dens ånd, nedsættende eller
krænkende udtalelser til presse om foreningen eller dens ledelse.
Bestyrelsens beslutning om udelukkelse forlægges generalforsamlingen,
hvortil det pågældende medlem har ret til at fremføre sin udlægning af
sagen.

§ 3,3. Passive medlemmer
Passive medlemmer der betaler nedsat kontingent, fastsat af bestyrelsen
kan optages personer som ønsker at få tilsendt foreningsblad, med som
iøvrigt ikke ønsker at drage fordel af de øvrige tilbud, der gives i foreningen.
§ 3,4 Kontingent
Medlemmerne betaler et af Generalforsamlingen fastsat Kontingent,
kontingentet betales forud for hvert regnskabsår.
Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udgang af februar, slettes medlemmet efter bestemmelser, truffet af bestyrelsen.
§ 4. Bestyrelse
Vandreforeningen består af Formand, Næstformand, Kasserer og 2 til 4
bestyrelsesmedlemmer.
Formand og to Bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal
Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælges i en periode gældende for to år.
Alt materiale vedr. foreningen skal ved udtrædelse af bestyrelse afleveres til formanden.
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens Højeste myndighed.
Foreningen afholder ordinær generalforsamling, hvert år i januar kvartal.
Indkaldelse finder sted skriftligt med tre ugers varsel. Indkaldelse kan
ske elektronisk.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen kan overværes af DMF.
Genralforsamlingen afholdes med mindst følgende dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning og godkendelse denne
Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkommende forsalg
Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal
Valg af Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal
Valg af bestyrelsessuppleanter (2 stk.)
Valg af Kritisk revisor (2 stk.) og en revisorsuppleant
Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde
Valgene skal ske inden for medlemmernes rækker.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned,
hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en
over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning.
Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det
antal personer, der skal vælges.
§ 6,1. Økonomi
Foreningen økonomi hviler på det tilskud, som foreningen modtager i
kontingent fra medlemmerne.
§ 6,2 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse
§ 6,3 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. December
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisoren ønsker det.
§ 7 Nedlæggelse af foreningen
Beslutningen om nedlæggelse, kan kun vedtages på Generalforsamlingen.
4 uger før generalforsamlingens afholdelse skal bestyrelsen sende medlemmerne et motiveret forslag for nedlæggelsen.
Til vedtagelse heraf kræver det mindst 2/3 del af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens formue skal i tilfælde af nedlæggelse tilfalde humanitære
formål og/ eller en værdig trængende sportsforening i Nakskov.
§ 8. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder indkaldes efter behov af formanden.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst to tredie dele af medlemmerne skriftlig har
sendt begæring herom, med angivelse af forhandlingsemnet.
Sådanne Generalforsamling skal indkaldes med sædvanlig varsel, senest
to uger efter at begæringen er modtages af bestyrelsen.
§ 10. Stemmemandat.
For at kunne udøve stemmeret på Generalforsamlingen kræves at medlemmerne personlig møder op på denne, der vil således ikke kunne
stemmes ved fuldmagt
§ 11. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Vedtægts ændringer sker på generalforsamlingen

Vedtægterne er godkendt på Stiftende generalforsamling, den 4. September
1979, samt godkendt af DgaF og DMF ved optagelse i 2013 ved optagelse og
indmeldelse i forbundet.
Senest revideret 19-11-1982, 23-11-1983, 8-11-1986, 25-1-1992, 22-1-1994,
21-1-1995, 22-1-2007, 20-1-2014, 18-1-2016

