#W
VEDT,'EGTERFOR BLIXE,NKLUB RUDERSDAL
- CVR nr 39462494
Version05.04.2018

$ 1. Navn
Foreningensnavn er BLIXEN KLUB RUDERSDAL

$ 2. Hjemsted
Foreningener hjemmehsrendei RudersdalKommune.

$ 3. Formil
Foreningensformil er at udgareet socialt netvrerk for kvinder i en alder af 50 ir og opefter,
som snsker inspirationtil et aktiv seniorliv gennemsocialtsamv&r,engagerende
foredrag,arrangementerog udflugter. Netvrerket bygger pA frivillighed, fellesskab og respekt for hinanden.

$ 4. Medlemskab
Foreningensmilgruppe er 50+ kvinder, som tilslutter sig foreningensformil ($3), og som
opfulder de ovrige medlemsbetingelser,som er beskrevetn&rrnere i denne parugraf.
Man er medlem, n6r man har betalt irskontingent.
Ved fremmsde t1l foreningensmoder skal medlemmetbetale et mindre belob for kaffe og
ovrig servering.Bestyrelsenbesluttertil enhvertid belobetsstorrelse.
Bestyrelsenkan ekskludereet medlem,hvis medlemmetikke overholdermedlemsbetingelserne,som beskreveti denne paragraf. Eksklusionener gyldig, hvis et flertal af bestyrelsen stemmerfor eksklusionen.Et ekskluderetmedlem har mulighed for at tale sin sagpi
den nrermestfolgende generalforsamling.
Foreningenhrefter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhsrende
formue. Der pihviler ikke foreningensmedlemmereller bestyrelsenogenhreftelse.

$ 5. Kontingent
Generalforsamlingenfastsretterkontingentet pi den Arlige generalforsamling.
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$ 6. Generalforsamling
Generalforsamlinger foreningenssverstemyndighed.Generalforsamlingholdesen gang
irligt inden udgangenaf april mAned.
Indkaldelsetil generalforsamlingen
sker med mindst 14 dagesvarselved opslagpi hjemmesidenog/ellerudsendelsepr e-mail til medlemmeme.Indkaldelsenskal indeholdeangivelseaf
dato og tidspunkt, sted og dagsordenfor generalforsamlingen.
Forslagfra medlemmernebehandles,for si vidt disseer modtagetaf bestyrelsesformanden
Alle medlemmerorienteresom indholdetaf medlemsenest3 uger for generalforsamlingen.
memes forslag senesten uge far generalforsamlingen.
Dagsordenentil generalforsamlingen
skal som minimum indeholdefolgendepunkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent, referentog stemmetrellere
Formandensberetning
Godkendelseaf regnskab
Godkendelseaf budget, herunderfastsettelseaf kontingent
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleantertil bestyrelsen
Valg af revisor
Behandlingaf bestyrelsensog medlemmernesforslag
Eventuelt

Generalforsamlingener beslutningsdygtiguansetantallet af fremmsdte medlemmer.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigedeog kan opstille til
tillidsposter.
Ingen kan reprresentere
andreend sig selv ved generalforsamlingen.
Beslutninger trreffes ved simpelt flertal blandt de fremmodte medlemmerjfr. dog $ 8. Afstemningensker ved hindsoprrekning, medmindre mindst et medlem begrererskriftlig afstemning.
Referat fra generalforsamlingengodkendesaf dirigenten ved underskrift pA referatet senest4
uger efter generalforsamlingen.
Referatetlreggesefterfolgendepi hjemmesidenog/eller
tilsendesmedlemmernepr mail.

$ 7. Ekstraordinrer generalforsamling
Bestyrelseneller mindst 1/3 af foreningensmedlemmerkan indkaldetil ekstraordinergeneralforsamling. Indkaldelse med dagsordentil ekstraordinrergeneralforsamlingfalger regleme
i $ 6. Afstemningerfolger ligeledesreglernei $ 6 og $ 8.

$ 8. Vedtregtsrendringer
Vedtregtsendringerkan kun ske pi ordinrereeller ekstraordinreregeneralforsamlinger.
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,lEndringernetrreder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
Forslag fra medlemmer til vedtagtsendringer skal vrere bestyrelsesformandeni hrendesenest
3 uger far phgnldende generalforsamling.
,iEndringeri vedtregternekan kun ske ved2l3 stemmeflertalblandt de fremmodte pi den
ordinrereeller den ekstraordinrereseneralforsamlins.

$ 9. Bestyrelsen
I det daglige ledesforeningenaf en bestyrelsepA 5 personer.Bestyrelsenadministrerer
foreningensmidler og har overfor generalforsamlingendet overordnedeansvarfor
foreningensdagligedrift.
Bestyrelsenvrelgespi generalforsamlingen
for 2 hr ad gangen.
I ulige 6r vrelges3 bestyrelsesmedlemmer.
I lige 6r vrelges2 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalgkan finde sted.Hvert 6r vrelgesmindst 2 suppleantertil bestyrelsen.
Snarestefter generalforsamlingenkonstituererbestyrelsensig med formand, nrestformand,
kasserer,sekretrerog et menigt medlem.
Ved afgang i utide fra bestyrelsen,indtrredersuppleantenindtil nrestegeneralforsamling,hvor
nyvalg kan finde sted.
jfr. $ 10,
PAden Arligegeneralforsamlingfremlreggerbestyrelsenet revideretfrrsregnskab
samt et forslag til budget for det kommende6rs aktiviteter.
Bestyrelsenfastsretterselv sin forretningsorden.
Bestyrelsenholder m@de,nir formanden eller 2 avrige bestyrelsesmedlemmerfinder det
fornsdent.Formandenindkaldertil bestyrelsesmsderne
med mindst 7 dagesvarsel.
Bestyrelsentrreffer sine beslutningerved simpelt flertal. Afstemningen sker ved hindsoprrekning, medmindre mindst et medlem begrererskriftlig afstemning.

$ 10. Regnskab
Regnskabs6ret falger kalenderiret.
Kassererudarbejderen gang irligt et drifts- og statusregnskabpi baggrund af den lsbende
bogforing.
Inden fremleggelse pi generalforsamlingenskal regnskabetrevideresaf revisor. Revisor har
til enhver tid adgangtil alle relevanteoplysninger, herundermedlemskartotek,lobendebogforing og beholdninger.
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$ 11. Tegningsret
Formandenog kasserertegneri frellesskabforeningenudadtil.

$ 12. Oplosning af foreningen
Foreningenkan kun oplosesphT ph hinandenfolgende generalforsamlinger:en ordinrer og en
ekstraordiner generalforsamling.
Oplosning af foreningen kan kun ske hvis mindst2l3 af de fremmsdte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget pi de to generalforsamlinger.
I tilfelde af foreningens oplosning tilfalder foreningensaktiver, nir enhver er svaretsit, en
forening i RudersdalKommune med et lignende formil eller aktivitet.

Siledes vedtagetpi generalforsamlingden 5. april2018

Dirigent Lotte Hapsing

)edhsan

Formand Lotte Rasmussen

KassererArnolda Kramer
Ana
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