
3.

4.

5.

Vedtægter

for

Felsted Foredragsforening

Foreningens navn er Felsted Foredragsforening, og foreningens hjemsted er Felsted, Aabenraa

Kommune.

Foreningens formål er fra 1/10 d 7/4 at afholde 6-10 foredrag og lignende. Foreningen er åben

for enhver og partipolitisk uafhængig. Foredragene skal have et bredt folkeligt sigte.

Foreningens program skal annonceres i den lokale ugeavis. Senest 3 uger f6r sæsonstart

udsendes trykt indbydelse eller e-mail med program til deltagere fra sidste sæson.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter
generalforsamlingen, Foreningen te8nes af foreningens formand i samarbejde med bestyrelsen.

Generalforsamlingen holdes hvert år i forbindelse med sæsonens sidste foredrag.

Generalforsamlingen kan isærlige tilfælde udsættes. Alle medlemmer har stemmeret.

Generalforsamlingens dagsorden:

a) Valg af dirigent.

b) Bestyrelsens beretning og godkendelse.

c) Kassererens fremlæggelse af regnskab og godkendelse.

d) lndkomne forslag. Disse skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage føl
genera lforsamlingen.

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

2 bestyrelsesmed lemmer vælges I lige år for en periode af 2 år.

3 bestyrelsesmedlem mer vælges i ulige år for en periode af 2 år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter.

f) Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

1 revisor og 1 revisorsu ppleant vælges i lige år for en periode af 2 år.

1 revisor og 1 revisorsu ppleant vælges i ulige år for en periode af 2 år.

g) Eventuelt.

Medlemskontingent fastlægges af bestyrelsen forud for hver sæson. Dette meddeles til
medlemmerne fra sidste sæson. Medlemskab træder i kraft ved betaling. Entr6 for gæster

fastlægges ligeledes forud for sæsonstart.

Vedtægtsændringer besluttes ved generalforsamlinger. Disse formuleres skriftligt og meddeles

senest 14 dage f6r generalforsamlingen.

Vedtægtsænd ringer og godkendelser afgøres ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer.
Foreningens ophpr besluttes ved en generalforsamling. Foreningens eventuelle formue og

formuegenstande overdrages til Røde Kors, Aabenraa Afdeling.
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