Forretningsudvalg

Opløsning af foreningen

§ 7.1 Foreningen ledes af en
valgt forretningsudvalg. Tegningsberettede er formand og kasserer.

§ 8.1 Opløsning af foreningen
kræver et ﬂertal på 2/3 af de
fremmødte på ordinær generalforsamling og fastholdes af en
ekstraordinær generalforsamling.

§ 7.2 Forretningsudvalget konstituerer sig efterfølgende med
formand (ansigtet udadtil),
kasserer og sekretær.
§ 7.3 Forretningsudvalget fastsætter selv forretningsorden.
Jvf. § 3.2

§ 8.2 Ved foreningens opløsning
må foreningens formue ikke tilfalde medlemmer. Formuen anvendes til kulturelle formål efter
den ekstraordinære generalforsamlings indstilling.

§ 7.4 Forretningsudvalget kan
nedsætte og udvide med arbejdsgrupper, rådgivende udvalg ol. Jvf.
§ 3.2
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Navn

Kontingent

§ 1 Foreningens navn er
Odense Fortællekreds (OFK)

§ 5.1 Kontingent fastsættes årligt
med virkning fra samme år.

Hjemsted
§ 2 Foreningens hjemsted er
Odense Kommune.
Formål
§ 3.1 Foreningens formål er
at skabe rum og mulighed for
mundtlig historiefortælling.
§ 3.2 Foreningen driver et
åbent netværk. hvor alle som
interesserer sig for eller som
udøver mundtlig historiefortælling, kan melde sig som deltager. Deltagere modtager nyhedsbreve, der udsendes som
digital mail og som er gratis,
om aktuelle arrangementer og
aktiviteter i forbindelse med
mundtlig historiefortælling, samt
henvisninger til andre foreninger
og netværk som beskæftiger sig
med området.

§ 5.2 For foreningens økonomiske
forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Forretningsudvalget sørger for, at foreningens
fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.
Foreningen tegnes af formand og
kasserer.
§ 5.3 Medlemmerne hæfter ikke
økonomisk for foreningens dispositioner.
§ 5.4 Foreningens regnskabsår
er fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet består af driftsregnskab og balance.
§ 5.5 Regnskabet revideres af
en på generalforsamlingen valgt
revisor.
Generalforsamling

Medlemskab

§ 6.1 Højeste myndighed for foreningen er generalforsamlingen,
som afholdes hvert år inden for
perioden 15. februar - 15. april.

§ 4 Som medlem af foreningen
kan enhver optages, som ønsker
at støtte foreningens kulturelle
formål, medmindre forretningsudvalget skønner, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe
for foreningens virksomhed.

§ 6.2 Generalforsamlingen
indkaldes skriftligt af forretningsudvalget, med mindst 4 ugers
varsel. Tidspunkt for generalforsamlingen annonceres ligeledes
på foreningens hjemmeside. En
revideret dagorden udsendes 1

uge før afholdelse af generalforsamlingen.
§ 6.3 Ved generalforsamling og
møder føres protokol (referat).
Oﬀentlige tilskudsgivere kan til
enhver tid forlange indsigt i protokollerne.
§ 6.4 Der udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen en
dagsorden omfattende mindst
følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær/referent for
generalforsamlingen.
3. Årsberetningen.
4. Fremlæggelse af revideret
regnskab v/ kasserer.
5. Fremtidig virksomhed.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af forretningsudvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
§ 6.5 Adgang til generalforsamlingen har kun kontingentbetalende
medlemmer.
§ 6.6 Forslag, som ønskes
optaget på dagsorden. Herunder
vedtægtsændringsforslag kan
fremsættes af medlemmer.
Forslag skal skriftlig være forretningsudvalget i hænde senest
2 uger før generalforsamlingen
og udsendes til medlemmerne
senest en uge før generalforsamlingen.

§ 6.7 På generalforsamlingen
råder hvert medlem over 1
stemme. Princippet om almindelig stemmeﬂertal er gældende.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
§ 6.8 På generalforsamlingen
vælges 3 personer til forretningsudvalget.
§ 6.9 Forretningsudvalgets medlemmer vælges for 2 år. Formand
på valg i ulige år. Kasserer på valg
i lige år.
§ 6.10 Forretningsudvalget er
ansvarlig for foreningens interne
organisation og økonomi.
§ 6.11 Generalforsamlingen kan
nedsætte arbejdsgrupper, som på
foreningens vegne løse konkrete
og beskrevne opgaver, som generalforsamlingen beslutter.
§ 6.12 Vedtægtsændring kræver
et ﬂertal på 2/3 af de fremmødte
på generalforsamlingen.
§ 6.13 Ekstraordinært generalforsamling afholdes, når det skriftligt forlanges enten af et ﬂertal af
forretningsudvalget eller 1/10 af
medlemmerne. I så tilfælde skal
den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest en uge
efter, at forretningsudvalget har
fået anmodningen. Ved enhver
indkaldelse til generalforsamling
skal dagsorden medsendes.

