Foreningen Fur-hytten
Vedtægter
Vedtaget efter skriftlig høring
Til ikrafttræden 1. januar 2012

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAVN – FORMÅL
§1
Foreningens navn er: Foreningen Fur-hytten.
Foreningens hjemsted er Fur-hytten, Stenøre 18A, 7884 Fur (Skive Kommune).
Foreningens formål er at varetage drift og administration af Fur-hytten.
Foreningens postadresse er formandens adresse.
BESTYRELSEN
§2
Foreningens bestyrelse består af formand, kasserer samt yderligere et medlem. Desuden
vælges en suppleant.
Bestyrelsens skal være medlemmer af en af Fur-hyttens medlemsklubber.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, formand og kasserer er ikke på valg
samme år.
Bestyrelsen varetager den daglige drift af Fur-hytten i samarbejde med en eventuel udlejer.
Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøder i det omfang det er nødvendigt.
Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i forening. Prokura kan meddeles.
Køb, salg eller pantsætning af Fur-hytten kan kun foregå efter en generalforsamlingsbeslutning.

REGNSKAB OG REVISION
§3
1. Foreningen regnskabsår følger kalenderåret.
2. Foreningen regnskab skal være revideret og fremlagt til generalforsamlingen.
3. På generalforsamlingen vælges to revisorer for et år ad gangen.
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GENERALFORSAMLINGEN
§4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er deltagende klubber og bestyrelsens
medlemmer.
Hver klub i foreningen har én stemme på generalforsamlingen. Det vil være muligt inden
generalforsamlingen at afgive klubbens stemme vedrørende stillede forslag skriftligt til
formanden.
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med klubledermødet for det Nordjyske
Ronetværk, hvilket vil sige senest 31. marts. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt senest
3 uger før afholdelse.
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende:
-
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Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (i henhold til §2)
Valg af 2 revisorer
Eventuelt.

Forslag fra klubberne skal være indsendt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Bestyrelsen rundsender umiddelbart efter modtagelse forslaget til samtlige
medlemsklubber.
Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, dog
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med pligt til at lade valg og afstemninger foregå skriftligt, såfremt ¼ af deltagerne forlanger
det.
På generalforsamlingen er simpelt stemmeflertal afgørende. Til ændringer i foreningens
vedtægter kræves dog, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer – jf. § 4, stk 2 og 3.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§5
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages
skriftligt varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden, og den er forpligtet hertil, når det besluttes
på en generalforsamling eller forlanges af mindst 1/4 af klubberne. En ekstraordinær generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.
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MEDLEMMER
§6
Medlemmer af foreningen er følgende roklubber: (liste med klubber).
Beslutning om eventuel optagelse af nye klubber foretages på generalforsamlingen.
En klub skal forblive medlem af DFfR for at være med i foreningen.
Ved udmeldelse af foreningen er klubben ikke berettiget til kompensation.
Ved nedlæggelse af foreningen fordeles de økonomiske midler til medlemsklubberne i
henhold til vedlagte fordelingsnøgle.

Udskrevet 06.01.2012

