Vedtægter for Frederikssund Fotoklub
§ 1.

Klubbens navn er Frederikssund Fotoklub.

§ 2.

Klubbens formål er:
At udbrede kendskabet til amatørfotografi.
At afholde konkurrencer og
At varetage amatørfotografiens interesser i øvrigt.

§ 3.

Enhver fotointeresseret kan optages i klubben.

§ 4.

Klubben ledes af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en 2-års
periode. Generalforsamlingen vælger formanden (i lige år), mens den øvrige bestyrelse, der vælges to
og to, selv fordeler det for klubbens drift nødvendige arbejde imellem sig (kasserer, sekretær,
billedsekretær).

§ 5. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert
år i april og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest den 20.
marts.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af to stemmetællere.
3.
Formandens beretning.
4.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
5.
Valg af bestyrelse i henhold til § 4.
6.
Valg af 2 suppleanter.
7.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8.
Indkomne forslag.
9.
Fastsættelse af kontingent.
10. Eventuelt.
Der kan kun vælges personer, som er til stede på generalforsamlingen, eller som har givet skriftligt
tilsagn. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved simpel stemmeflertal, dog kan
vedtægtsændringer kun foretages, når de er påført dagsordenen og vedtaget med mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst et medlem forlanger det, ellers ved håndsoprækning.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af
medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til formanden, med opgivelse af forhandlingsemnet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremkomst. For indvarsling og
afstemning gælder de samme regler, som for den ordinære generalforsamling.

§ 7.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal afgives til revision senest 6 uger før
generalforsamlingens afholdelse. Det påhviler kassereren at føre klubbens regnskab og medlemsliste.

§ 8.

Klubkontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og betales forud for den angivne
periode.

§ 9.

Medlemmer, der er i restance 2 mdr. efter forfaldsdato slettes af medlemslisten.
Skolepligtige børn (indtil folkeskolens 10. klasse) betaler halvt kontingent.

§ 10. Medlemmerne er erstatningspligtige overfor klubbens lokaler, inventar og materiel, som benyttes og
udlånes.
§ 11. Klubben kan opløses, såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det, dog skal opløsningen tillige vedtages
med samme majoritet på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter første
vedtagelse.
Ved foreningens opløsning skal klubbens materiel realiseres, og det indkomne beløb fordeles ligeligt
imellem medlemmerne.
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