Vedtægter for
Støtteforeningen for
Rabu

§1.
Foreningens navn er Støtteforeningen for Rabu og hjemstedet er
formandens adresse.
§2. Formål:
Foreningens formål er at indsamle midler fra fonde, legater og andre
mulige donatorer til støtte og udvikling af de fysiske rammer,
udendørsarealerne samt aktiviteter ude som inde ved samtlige
afdelinger under Rabu.
Udendørsarealer og aktiviteter er vigtige for at stimulere de fysisk og
psykisk udviklingshæmmede børn og unges udviklingsmuligheder.
§3. Medlemmer:
Som medlemmer kan optages alle, der kan erklære sig ind forstået
med foreningens formål.
§4. Ind - og udmeldelse:
stk. 1.
Indmeldelse skal ske til kassereren med virkning fra
indmeldelsestidspunktet.
Stk.2.

Udmeldelse skal ske til kassereren senest en måned før
kalenderårets udløb.

Stk.3.

Kassereren fører medlemslister.

§5. Kontingent:
Foreningens generalforsamling fastsætter kontingentet.
§6. Generalforsamlingen:
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
eller mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.

Stk. 4.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til
medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5.

Generalforsamlingen skal indeholde følgende
dagsordenspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer og referent.
Bestyrelsens beretning.
Godkendelse af revideret regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Valg:
a. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
b. 1-2suppleanter til bestyrelsen.
c. 2 revisorer.
d. 1 revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Evt.

Stk. 6.

Ved afstemning, herunder vedtægtsændringer, er et forslag
vedtaget, når mindst halvdelen af de tilstedeværende
medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 7.

Afstemninger skal være skriftlige, hvis blot ét medlem ytrer
ønske derom.

Stk. 8.

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger.

§7. Bestyrelsen:
stk. 1.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode.1
medlem på valg i lige år og 2 medlemmer på valg i ulige år.

Stk.4.

Der vælges min 1 suppleant og 2 revisorer samt 1
revisorsuppleant for en et-årig periode.

Stk. 5.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år.

Stk. 6. Såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer, er bestyrelsen
alene beslutningsdygtig, når bestyrelsen er fuldtallig. Såfremt
bestyrelsen består af mere end 3 medlemmer, er bestyrelsen
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
§8. Regnskab:
stk. 1.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk.2.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer.

§9. Opløsning:
Skal foreningen opløses, kan det kun ske ved en dertil indvarslet
generalforsamling, og mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer
stemmer for.
Foreningens midler tilfalder Rabu og anvendes efter foreningens
formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den __________________
Underskrift: ______________________________________________________

