
FOTOTOSSERNE

Vedtægter
$ 1. Navn, hjemsted og regnskabsår
Foreningens navn er: "Fototosserne".

Foreningens hjemsted er: Helsingør.

Foreningens regnskabsår er: kalenderåret.

Foreningen er stiftet: den 14. juni 2017,

CVR-nummer:387L2233.

$ 2. Formål
Foreningens formål er at samle aktive fotografer og igangsætte aktiviteter med henblik på
at højne den enkeltes fotografiske niveau på regelmæssige fastlagte møder samt at
arrangere og deltage i konkurrencer, udstillinger og ekskursioner"

$ 3. Medlemmer
Som medlem kan optages alle, der ønsker at opfylde foreningens formål og tage et med-
ansvar.

$ 4. Indskud og kontingent
Ved optagelsen betales et indskud svarende til et halvt års kontingent.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent betales kvartalsvist forud"

Hvis et medlem er i restance, udsendes 6n rykker, og hvis restancen herefter ikke er betalt
inden 6n måned, betragtes medlemmet som udmeldt.

Indskud refunderes ikke.

$ 5. Eksklusion
Såfremt et medlem ikke deltager aktivt iforeningens aktiviteter eller lever op til forening-
ens formål jf . 92, kan en enig bestyrelse ekskludere medlemmet"

Medlemmet har ret til at blive hørt, inden eksklusionen kan finde sted.

$ 6. Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender"

Et medlem, som er i restance, kan ikke deltage i en generalforsamling.

Hvert medlem har 6n stemme.

Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløs-
ning, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stem-
melighed bortfalder forslaget.
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Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels fleftal blandt de fremmødte medlemmer.

Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt udstedt til et andet medlem. Et medlem kan mod-
tage ån fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot 6t medlem kræver det.

$ 7. Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned hvert år.

Indkaldelse udsendes senest tre uger før generalforsamlingen finder sted"

Samtidig med indkaldelsen modtager medlemmerne dagsorden, det reviderede regnskab
samt forslag til budget for det kommende år"

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand. Valgperioden for formanden er to år, vælges i ulige år
B. Valg af kasserer. Valgperioden for kassereren er to år, vælges i lige år
9. Valg af 6t bestyrelsesmedlem. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmet er 6t år
10. Valg af 6n suppleant. Valgperioden for suppleanten er 6t år.

11. Valg af 6n revisor. Valgperioden for revisoren er 6t år.

L2. Eventuelt

Genvalg kan finde sted.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfor-
samlingen"

Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest syv dage før generalforsam-
lingen"

Kun punkter, der er indeholdt i dagsordenen, kan behandles,

Referatet fra generalforsamlingen skal være udsendt senest tre uger efter generalforsam-
lingens afholdelse.

$ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller
når mindst 2Oo/o af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af
dagsorden,

Kun punkter, der er indeholdt i dagsordenen, kan behandles.

Indkaldelse skal ske skriftligt med tre ugers varsel.

$ 9. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, et bestyrelsesmedlem samt en suppleant.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.
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$ 10. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes og forpligtes udadtil af formanden eller kassereren.

Nyanskaffelser skal ske i overensstemmelse med det vedtagne budget"

Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte foreningens medlemmer ud over foreningens
formue.

5 11. Foreningens opløsning
Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på to generalforsamlinger
med 2/3-dels flertal af de afgivne stemmer.

Ved opløsning tilfalder foreningens formue Helsingør Kommune"

S 12. Datering
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 19. juli 2OI7

Kasserer

Annette ær
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