§ 11. Tegning:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af næstformanden og kassereren i forening.
§ 12. 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 eller kautionsforpligtelse.
§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af en generalforsamling (ordinær eller
ekstraordinær) med min. 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 14. Ophør:
En generalforsamlingsbeslutning om nedlæggelse af foreningen, kan kun
tages op på en særlig indkaldt, ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst
2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelse.
Ved ophør skal foreningens midler anvendes til almennyttige formål i Esbjergområdet.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling tordag den 25. marts 2021,
og erstatter de hidtil gældende vedtægter for TRÆFPUNKTsædding.

Nonprofit samarbejdsforum for frivilligheds- &
fritidsaktører i Sædding, Fovrfeld & Ådalen

Cvr-nr: 36 68 09 11 . Bank: 7606 1448932
Sædding Centret
Fyrvej 34B
6710 Esbjerg V
tlf: 21 86 96 12
mail: tpspost@saedding.nu
www.sædding.nu

foreningens vedtægter ...

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er TRÆFPUNKTsædding
Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er:
* at styrke det sociale netværk for borgere i Esbjerg ved, med primært udgangspunkt i Sædding området, selv at arrangere åbne kulturelle, sundhedsfremmende og folkeoplysende aktiviteter, samt synliggøre disse og dermed
- sammen med medlemmerne selv, på tværs af alder og bydelene - arbejde
aktivt for at skabe gode rammer med fokus på den enkeltes egen betydning
for at imødegå isolation og ensomhed.
* at synliggøre samarbejdspartneres åbne aktiviteter på foreningens hjemmeside.
* at stille rimelig plads til rådighed i foreningens lokale til samarbejdspartneres opslag og informationsmateriale.
Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens
formål.
Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for
foreningen aktiviteter.
§ 3. Medlemskab:
Som aktivt medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens
formål og har betalt det fastsatte kontingent udregnet efter tilbageværende
måneder fra indmeldelsestidspunktet og frem til 31.12.
Kontingent betales senest den 1. februar.
Så længe generalforsamlingen beslutter, at foreningen er kontingentfri, betragtes deltagerne i foreningens egne aktiviteter som medlemmer.
Udmeldelse kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af et kvartal
[31. marts - 30. juni - 30. september eller 31. december].
Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger
som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af
foreningen.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Desuden betragtes et medlem som udmeldt, hvis den pågældende ikke har
betalt sit kontingent, senest 1 måned efter, at der er rykket for det.
§ 4. Kontingent:
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
§ 5. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse via mail til medlemmerne.

Afvikles generalforsamlingen med tilmelding, oplyses samtidig om tidsfristen
herfor.
Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to
uger før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab og indkomne forslag ligger til gennemsyn i åbningstiden på foreningens kontor senest 1 uge forud for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages
omvalg.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt
hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer.
Hvert medlem har én stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad
gangen.
I lige år vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 2-3 medlemmer, ligesom der hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
Genvalg kan finde sted.
Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleant(er) vælges altid for 1 år ad
gangen.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer begærer det skriftligt, med
angivelse af de punkter som ønskes behandlet.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via mail til medlemmerne. Den
foreslåede dagsorden vedlægges.
§ 7. Bestyrelsens sammensætning og valg:
Bestyrelsen består af mindst 5 og max. 7 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige
bestyrelsesmedlemmer.
§ 8. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for anvendelse af evt.
modtagne tilskud, regnskab og foreningen aktiviteter.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling én gang årligt.
Bestyrelsesmøde afholdes 6-8 gange årligt, og når formanden finder det
fornødent, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9. Budget, regnskab og formueforhold:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.
§ 10. Revision:
Revisor gennemgår hvert år i januar måned det samlede regnskab og tilser,
at beholdninger er til stede.
Regnskabet forsynes med en påtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
fortsættes ...

