Vedtægter
Paragraf 1.

Navn
• Foreningens navn er:

"Slægtsforeningen Anders og Else
Marie Berthelsen”.

Paragraf 2.

Medlemskab
• Enhver der har direkte slægtsskabsforhold til Anders og Else Marie
Berthelsen, Stokkildegaard, Sørup, kan blive medlem, herunder
medregnes også ægtefælle / samlever samt børn, der bringes ind i
slægten.

Paragraf 3.

Formål.
•
Foreningen har til formål at styrke slægtens sammenhold.
•
Dette søges fremmet ved at:
1. Udbrede kendskab til slægten og slægtsforeningen.
2. Inddrage så mange som muligt i forskellige aktiviteter, så som
sangkor, musikudøvelse, fortællinger om slægten m.v.
3. Arrangere slægtsfester m.v. med højst 5 års mellemrum.
4. Sørge for at den udarbejdede webbaserede slægtsbog bliver ført á
jour.
5. Udsende nyhedsbrev ang. slægten.
6. Få lagt optegnelser og fortællinger om slægtens medlemmer på
slægtens hjemmeside og i den webbaserede slægtsbog.

Paragraf 4.

Kontingent
•
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Paragraf 5.

Generalforsamlingen
• Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
• Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet,
uanset det fremmødte antal medlemmer.
• Dog kræver vedtægtsændringer 3/5 af de afgivne stemmer.
• Ordinær generalforsamling afholdes i september måned i tilknytning
til slægtsfesten. Indkaldelse skal finde sted med mindst 21 dages
varsel ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til medlemmerne.
•

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab siden sidste
afholdte slægtsfest til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisorer og suppleanter
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Eventuelt

•

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og
fremlægges på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
fornødent eller hvis mindst 1/4 af medlemmer skriftligt anmoder
herom med angivelse af dagsorden.
En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de forslag, der
har foranlediget dens indkaldelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter, at

•

•
•

anmodningen er kommet formanden i hænde.
Paragraf 6.

Bestyrelsen
• Foreningens bestyrelse består af 1 repræsentant fra hver ane, ane VII
dog 2 repræsentanter.
bestyrelsen sikrer at alle aners repræsentanter udpeges.
• En valgperiode regnes fra en slægtsfests afholdelse til og med den
næste slægtsfests afholdelse.
• Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.

Paragraf 7.

Tegningsret
•
Foreningen tegnes af formanden, i hans forfald af næstformanden.

Paragraf 8.

Regnskab
•
Foreningens regnskabsår er fra den 1/8 det år slægtsfesten er

afholdt og slutter den 31/7 det år næste slægtsfesten afholdes.
Paragraf 9.

Opløsning
• Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær
generalforsamling. Mindst 3/5 af de fremmødte medlemmer skal da
stemme for opløsningen.
• Evt. kassebeholdning skal bruges til kommende slægtsfester.

