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Love og vedtægter
Fredericia Husflidsforening
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Fredericia Husflidsforening med hjemsted i Fredericia kommune.

§ 2 Landsorganisation
Foreningen er medlem af landsforbundet FORA

§ 3 Formål
Foreningens formål er at virke for husflidens udvikling og fremgang
på egnen.
§ 4 Virksomhed
Formålet søges opnået gennem tilbud om emneaftner, udflugter,
værkstedsbesøg og fritids-undervisning i forskellige husflids fag
samt udstillinger for alle aldersgrupper.

§ 5 Medlemmer.
Et medlemskab dækker 1 person samt dennes evt. hjemmeboende børn
u/ 18 år
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år
ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer,
og sekretær.
Endvidere vælges der 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Formanden leder bestyrelsens anliggender i overensstemmelse med
bestyrelsens beslutninger.
Kassereren fører foreningens regnskab, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem, dog ved optagelse af lån samt køb eller salg af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar - april måned.
Medlemmerne indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.
Bestyrelsen udarbejder en dagsorden der altid skal indeholde mindst
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning ved formanden samt fra evt. udvalg.
3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
4. Arbejdsplan for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af bilagskontrollant.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede deltagere.
Hvert medlem har en stemme.
Alle medlemmer over 15 år har stemmeret.
Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 8 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab kontrolleres
af bilagskontrollanten. Det kontrollerede regnskab udleveres på den
ordinære generalforsamling.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening
med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt et flertal af
bestyrelsen, eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.
Indkaldelse skal finde sted med mindst 2 ugers varsel og de ekstraordinære punkter skal fremgå af dagsordenen.

§ 10 Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer for.

§11 Nedlæggelse af foreningen
Stk.1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen, kan kun ske på en
normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de
fremmødte på yderligere en normalt indvarslet generalforsamling, der
tidligst afholdes 14 dage efter den første.
Stk.2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse
med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt
overskydende midler mv., skal FORA orienteres senest i forbindelse
med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen
skal til afstemning.

§12 Anvendelse af foreningens midler
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til FORA,
eller til Dansk Husflidsselskabs mindefond, hvor de kan anvendes til
støtte for andre husflidsforeninger. Den afsluttende generalforsamling beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål

§13 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for FORA
og træder efter godkendelse i FORAs styrelse i kraft d. 1. August
2015, og erstatter hidtil gældende vedtægter

