VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”MARKEDSFØRING FANØ”

NAVN

Foreningens navn er Markedsføring Fanø.

FORMÅL

Foreningens formål er at markedsføre Fanø på enhver tænkelig måde og
derved også at fremme turismen og øens attraktion.

HJEMSTED

Foreningens hjemsted er Fanø.

MEDLEMSFORHOLD

Som medlem kan optages enhver virksomhed, forening, institution og person
med adresse på Fanø eller uden for Fanø, såfremt den pågældende har eller
udviser en særlig tilknytning til eller interesse for Fanø.
Bestyrelsen afgør, om en særlig tilknytning til eller interesse for Fanø består
hos en medlemssøgende uden for øen.
Udmeldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel. Udmeldelse medfører ikke,
at det udmeldte medlem har krav på nogen del af Foreningens formue.
Eksklusion af et medlem kan ske ved en bestyrelsesbeslutning, når et medlem
skønnes at være til skade for Foreningen. Et ekskluderet medlem har
bevisbyrden for, at et bestyrelsesskøn er usagligt. Det pågældende medlem
kan forlange eksklusionen prøvet på førstkommende ordinære

generalforsamling. Eksklusion medfører ikke ret til tilbagebetaling af
kontingent.
GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlinger
afholdes på Fanø. Ordinære generalforsamlinger afholdes inden udløbet af 4
måneder efter regnskabsårets afslutning.
Den indkaldes skriftligt til alle medlemmer på en – efter Bestyrelsens skøn –
betryggende måde. Annoncering i et passende presseorgan eller mails kan
således anvendes. Indkaldelsesvarslet er 3 uger.
Møde- og stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt sit kontingent
senest 15 dage efter forfald.
Ekstraordinær generalforsamling efter samme regler afholdes efter begæring
af Bestyrelsen, revisor eller medlemmer, der repræsenterer 20% af antallet af
medlemmer. Forslag/Dagsorden skal medfølge begæringen.
Forslag fra menige medlemmer der ønskes behandlet på en generalforsamling
skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsesforslag skal være fremsat samtidigt med indkaldelsen.

DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AFSTEMNINGER

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent/budget
Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Hvert medlem af Foreningen har 1 stemme pr. 1.000,- kr. i betalt kontingent.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Afstemninger foretages skriftligt,
hvis det begæres af 5 stemmer.
Til beslutninger som kræver vedtægtsændring, herunder foreningens
opløsning kræves dog tilstedeværelse af 2/3 af medlemmerne, og at mindst
2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af medlemmerne
ikke er til stede, men forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte, kan forslaget

vedtages på en ny generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte på denne
vedtager det – uanset antallet af fremmødte.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har ret til at lade en
fuldmægtig for 1 andet medlem give møde for sig.
Er et medlem i restance med kontingent, har vedkommende ikke stemmeret.

BESTYRELSE

I øvrigt ledes Foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer.
5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. I
ulige år afgår 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer, første gang efter
lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Til bestyrelsen kan også vælges ikke-medlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der vælges endvidere 2 suppleanter.
Bestyrelsesmøders antal og indkaldelse forestås af Formanden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen
fastsætter selv sin dagsorden.
Formanden sørger for førelsen af bestyrelsesprotokol.

TEGNINGSREGEL

Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan
meddele prokura.

INDTÆGTER

Foreningens indtægter må kun anvendes i overensstemmelse med
Foreningens formål.

REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30 juni. Regnskabet revideres af de af
generalforsamlingen valgte revisorer.

HÆFTELSE

Medlemmerne er ikke ansvarlige for Foreningens forpligtelser. Foreningen
hæfter alene med den til enhver tid værende Foreningsformue.

OPLØSNING

Ved eventuel opløsning af Foreningen, skal dens midler anvendes efter dens
formål.

Således endeligt vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 23. oktober 2018:

Som dirigent:
_______________________________
Edel Müller

I Bestyrelsen:

______________________________

______________________________

Gorm Sigaard

Hanne Thyssen

______________________________

______________________________

Lindy Kjøller

Karin Haubjerg Larsen

______________________________
Kurt Schmidt

