Vedtægter for

Torstorp Fotoklub
Vedtaget på generalforsamlingen 07.06.06
§1

Foreningens navn er 'Torstorp Fotoklub'.

§2

Foreningens formål er at øge interessen for fotografering, video og billedkunst samt at øge fællesskabet blandt
beboerne i bebyggelsen Torstorp.

§3

Optagelse og eksklusion af medlemmer sker ved bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen skal, på anmodning af den, der er
nægtet optagelse, eller som er blevet ekskluderet, forelægge sin beslutning for førstkommende generalforsamling.

§4

Stk. 1
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet erlægges ½-årligt forud.
Stk. 2
Der kan opkræves indmeldelsesgebyr ved indmeldelse i klubben. Indmeldelsesgebyret fastsættes på
generalforsamlingen.
Stk. 3
Indmeldelsesgebyrerne indgår i en garantifond til dækning af evt. skade på udstyr udlånt af medlemmer, hvor
skadevolderen ikke kan drages til ansvar. Der skal altid være et beløb til stede på klubbens bank-/girokonto, der
modsvarer garantifonden.

§5

Bestyrelsen fastsætter regler for brug af klubbens lokaler. Bestyrelsen kan opkræve et depositum for udlån af nøgler.

§6

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i juni måned og indkaldes skriftligt
med 4 ugers varsel. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal vedlægges det reviderede regnskab.
Stk. 2
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Regnskab
5) Forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
8) Valg af bestyrelse
9) Valg af suppleanter til bestyrelse
10) Valg af revisor
11) Eventuelt

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring
herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter den skriftlige begæring er bestyrelsen i
hænde. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

§8

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Fuldmagt kan ikke anvendes. Ændringer i vedtægter
kræver mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§9

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle er på valg hvert år.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 11

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant blandt klubbens medlemmer.

§ 12

Generalforsamlingens afstemninger foregår skriftligt, hvis 1 medlem forlanger det.

§ 13

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 14

Regnskabet afsluttes pr. 31. marts og fremsendes til medlemmerne sammen indkaldelsen til ordinær
generalforsamling.

