Vedtægter for Foreningen Nakskov.nu
Navn og hjemsted
§1

Foreningens navn er Nakskov.nu

§2
Foreningens hjemsted er: Nakskov
Formål
§3

Foreningens formål er at fremme en social og erhvervsmæssig udvikling af
Nakskov og omegn, som kan sikre, at det også i fremtiden er attraktivt at bo
og arbejde i området.
§4
Foreningen kan selv igangsætte egne eller understøtte andres projekter, som
kan medvirke til opfyldelse af formålet.
Medlemskab
§5
Som medlem optages enhver enkeltperson, forening og virksomhed, som vil
bidrage til gennemførelse af foreningens formål. Hvert medlemskab giver én
stemme.
Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Kontingentet
fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemmer i restance har ikke
stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.
Økonomi
§6
Til opnåelse af foreningens formål kan foreningen modtage støttebeløb og
sponsorater samt søge fonde om støtte til specifikke formål og projekter.
§7
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Dette gælder også kontingen–
ter, uanset hvornår kontingentet er indbetalt.
Regnskabet føres af foreningens kasserer. Foreningen kan kun stifte gæld,

såfremt en generalforsamling godkender dette.
Medlemmer af Nakskov.nu hæfter ikke personligt for foreningens evt. gæld.
Ledelse
§8
Foreningen ledes af en bestyrelse på max. 9 personer (skal være ulige antal),
som vælges på generalforsamlingen således, at 4 medlemmer afgår i lige år
og 5 afgår i ulige år.
Foreningens bestyrelse er selvsupplerende op til det maximale antal med–
lemmer på 9 personer.
Foreningen tegnes af formanden i forening med mindst et bestyrelsesmedlem.
Ved arrangementer kan foreningen tegnes af mindst 3 medlemmer i forening.
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden
er på valg i lige år, kassereren er på valg i ulige år.
Bestyrelsen formulerer en forretningsorden.
§9
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære
generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail til
alle medlemmer samt ved opslag på foreningens hjemmeside og Facebookside.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Valg af formand i lige år
b. Valg af kasserer i ulige år
5. Valg af bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen for at kunne
blive behandlet.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem
ønsker det eller dirigenten forlanger det. Personspørgsmål afgøres altid ved
skriftlig afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter
det eller mindst 50% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med samme varsel
som den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden til
samtlige medlemmer samt via mail, foreningens hjemmeside og Facebookside.
Foreningens opløsning
§10
Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af medlemmerne på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf 1 skal være den ordinære, beslutter
det.
Ved opløsning af foreningen vil en eventuel formue tilfalde en eller flere
lokalt forankrede foreninger.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2016

