Vedtægter for ”Sejerslevgaards Venner”

Foreningens navn, hjemsted og formål.
§1. Foreningens navn er : ”Sejerslevgaards Venner”
§2. Foreningen er hjemmehørende på Sejerslevgaard, Nylandsvej 2, Sdr. Sejerslev.
§3. Foreningens formål:
1. Udbrede kendskabet til Sejerslevgaard.
2. Medvirke til at sikre Sejerslevgaard som genbank for vestslesvigsk byggeskik.
3. Sikre Sejerslevgaards tilgængelighed som udgangspunkt for kurser,
ekskursioner, refugieophold og konferencer.

Medlemmer
§4. Medlemskab kan opnås af enkeltpersoner såvel som firmaer og institutioner.
§5. Et medlemskab gælder for det kalenderår for hvilket det er tegnet.
§6. Der kan tegnes livsvarigt medlemskab.

Generalforsamling
§7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§8. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden den 31. maj.
Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af
dagsorden til samtlige medlemmer.
§9. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab ved kassereren samt godkendelse af regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, 2 suppleanter samt revisor og
revisorsuppleant.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
7. Eventuelt.
Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet under dagsordenens punkt :
indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 1 uge efter dagsordenens
bekendtgørelse. Forslagene skal være ledsaget af en kort motivering.
Forslagene samt regnskabet skal udsendes til samtlige medlemmer senest 1 uge
før generalforsamlingens afholdelse.
§10. Hvert medlem har en stemme og afgørelser afgøres med simpelt flertal. Firmaer
og institutioner har ligeledes én stemme. Afstemninger skal være skriftlige, blot ét
medlem ønsker det. Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen dersom
forslag herom er udsendt senest en uge før generalforsamlingen.

§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis den skønner
det nødvendigt, eller på skriftlig anmodning fra mindst 15 medlemmer med
angivelser af, hvad der ønskes forelagt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes
med et varsel på 3 uger med angivelse af dagsorden og bilagt indkomne forslag til
behandling.
§12. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
§13. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingentet være
indbetalt senest den 31. januar. Kun medlemmer over 18 år er valgbare til
bestyrelsen.
§14. Hvis et medlem, som ønsker at opstille til bestyrelsen, af personlige årsager ikke
kan være til stede, skal der foreligge et skriftligt tilsagn til bekræftelse af
kandidaturet.
§15. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives
af dirigenten.

Bestyrelse
§16. Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, der vælges for en toårig periode, 2
suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3
medlemmer – første gang 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med
formand, sekretær og kasserer.
§17. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
§18. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Hæftelse
§19. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid
hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.

Regnskabsår
§20. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§21. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af
generalforsamlingen.
§22. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og
status forsynes med revisonspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
§23. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer herfor.

§24. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages såfremt forslaget opnår
tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer ved en ordinær
generalforsamling, efterfulgt af en afgørelse ved almindeligt stemmeflertal på en
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden for 4 uger efter den ordinære
generalforsamling.
§25. Ved foreningens opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse aaf den
eventuelle nettoformue. Formuen kan aldrig udloddes til deling mellem
medlemmerne, men skal anvendes til forfølgelse af foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. februar 2014.

