Vedtægter for foreningen

Næssundfærgens Venner
§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Næssundfærgens Venner. Foreningen har hjemsted i Morsø Kommune.
§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at
 Arbejde for at bilfærgen "Næssund" samt overfartens færgeleje, broklap og øvrige landanlæg bevares som
en lokal attraktion i så aktiv, driftsklar og historisk korrekt stand som muligt. Færgen og dens tilhørende anlæg
søges så vidt muligt bevaret som de fremstår ved overfartens seneste år i drift.
 Arbejde for at bevare og overfor offentligheden formidle minder, oplevelser og effekter med relation til
færgeriernes historie og deres plads i lokal og kulturhistorien, herunder bl. a. Mors' og Limfjordens rolle som
kraftcenter for design, bygning og brug af bilfærger.
 Arbejde for at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for at dette kan ske såvel gennem sejlads med færgen
"Næssund" som ved etablering af udstilling og anden formidling.
 Søge samarbejde med personer, foreninger, organisationer og institutioner, hvor et samarbejde med f.eks.
lokalt, kulturelt eller faghistorisk indhold kan gavne ovenstående formål og sætte færgehistorien i
samfundsmæssigt og lokalt relief.
§ 3. Medlemsskab.
Som medlem kan optages enhver, personer såvel som firmaer, foreninger og øvrige juridiske personer, der
tilslutter sig foreningens formål og rettidigt indbetaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, hvis bestyrelsen finder, at medlemmet
modvirker, eller er til skade for, foreningens formål. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen.
§ 4. Kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
§ 5. Generalforsamlingen. Varsling. Dagsordenspunkter. Valg.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts
eller april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved elektronisk eller fysisk brev til medlemmerne,
indeholdende som minimum mødets tid og sted samt dagsorden. Generalforsamlingen og dagsordenen
kundgøres ligeledes via foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.
Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
5) Valg til bestyrelse og revision
6) Indkomne forslag

Forslag vedr. pkt. 4 og pkt. 6 udsendes med indkaldelsen og skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar
for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling samme år.
Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der ved generalforsamlingens indkaldelse var
registreret som medlemmer. Hver stemmeberettiget har en stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel på samme måde som
ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 10
procent af medlemmerne skriftligt kræver det. Denne generalforsamling skal holdes senest en måned efter
kravet er rejst overfor bestyrelsen.
Dirigenten og referenten er på generalforsamlingen i fællesskab ansvarlige for generalforsamlingens referat,
og at referatet opbevares sammen med referaterne fra bestyrelsens møder.
§ 6. Valg af bestyrelse og revision.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.
Den består af fem til syv bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for to år, således at halvdelen afgår i lige år og
den anden halvdel i ulige år.
Desuden vælges på generalforsamlingen mindst to suppleanter. Udtræder et bestyrelsesmedlem i sin
valgperiode, overtager suppleanten dennes bestyrelsesplads i resten af valgperioden.
Den ordinære generalforsamling vælger også foreningens revision for det kommende år. Afhængigt af
omfanget af foreningens aktivitetsniveau og udefra kommende krav kan revisionen bestå af to af foreningens
medlemmer, der ikke samtidig har bestyrelsesposter, eller generalforsamlingen kan vælge et professionelt
revisionsfirma. Såfremt revisionen skal udføres af foreningsmedlemmer, vælges der to revisorer og en
revisorsuppleant.
Såfremt bestyrelses eller revisorposter mellem generalforsamlingerne ikke kan genbesættes ved suppleanter,
kan bestyrelse/revision suppleres ved valg på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen finder
behov herfor.
§ 6a. Valg til bestyrelsen. Ikrafttrædelsesbestemmelse.
På den stiftende generalforsamling vælges fem til syv bestyrelsesmedlemmer, der er foreningens bestyrelse
frem til den første ordinære generalforsamling. På den første ordinære generalforsamling vælges fem til syv
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de tre vælges for perioden frem til den tredje ordinære generalforsamling
(2018), resten for perioden frem til den anden ordinære generalforsamling (2017). Denne bestemmelse slettes
automatisk, så snart den ikke længere er aktuel.
§ 7. Bestyrelsens konstituering og daglige arbejde. Tegningsret. Hæftelse.
Snarest efter valg til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med som minimum posterne formand,
næstformand og kasserer.
Foreningen tegnes af mindst tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formanden eller
næstformanden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det
nødvendigt, eller mindst to bestyrelsesmedlem ønsker det. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens
stemme, og i formandens fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsens møder er beslutningsdygtige, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Over
beslutningerne på bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af samtlige tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Formanden drager omsorg for sikker opbevaring af referatet.
Foreningen hæfter alene med sin egenkapital for sine forpligtelser. Hverken bestyrelsesmedlemmer eller
andre medlemmer kan personligt hæfte for foreningens forpligtelser, ligesom ingen medlemmer kan gøre krav
på foreningens ejendom og værdier, eller nogen del deri.
§ 8. Vedtægtsændringer.
Vedtægterne kan kun ændres, såfremt mindst to tredjedele af foreningens samlede medlemsskare på en
generalforsamling stemmer for ændringen  eller, at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum har stemt for ændringen.
§ 9. Foreningens ophør.
Foreningens opløsning kræver, at mindst to tredjedele af foreningens samlede medlemsskare på en
generalforsamling stemmer for, at foreningen opløses  eller, at mindst to tredjedele af de fremmødte
medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum har stemt for
foreningens opløsning.
Ved foreningens opløsning skal foreningens midler og hele ejendom tilfalde formål, der er i overensstemmelse
med formålsbestemmelsen  eller beslægtede formål.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Næssundfærgens Venner....

