
                             Vedtægter for foreningen FunFitFyn

Foreningens navn og formål.

§ 1

Stk. 1

Foreningens navn er FunFitFyn.

§ 2

Stk. 1

Foreningen er stiftet den 3. marts 2013.

Stk. 2

Foreningen har hjemsted i Nyborg Kommune

§ 3

Stk. 1.

Foreningens formål er at udbrede interessen for idræt og kulturelt virke, samt at skabe gode 
forhold for udøvelsen heraf.

Medlemmerne.

§ 4

Stk. 1

Der optages aktive medlemmer og støttemedlemmer i foreningen. Forenings medlemmer skal 
kunne tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2

Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside www.funfitfyn.dk   eller via e-mail til foreningens 
formand eller kasserer.

Stk. 3

Udmeldelse af foreningen skal ske via e-mail til foreningens formand eller kasserer.

§ 5

Stk. 1

Skader et medlem med sin opførsel foreningens virksomhed eller overtræder dens vedtægter 
eller retningslinier, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende eller idømme karantæne i en af 
bestyrelsen fastsat periode.

Stk. 2

Eksklusion eller karantæne skal besluttes af et flertal af den samlede bestyrelse. Ved 
stemmelighed gør formandens stemme udfaldet.

§ 6

stk. 1

Bestyrelsen beslutter størrelsen af kontingentet og indbetalingstidspunkt.

Bestyrelsen.

http://www.funfitfyn.dk/
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§ 7

Stk. 1

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen består af: Formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer – hvoraf 1 konstitueres 
som næstformand efter hvert årsmøde, samt 2 bestyrelsessuppleanter.

Pkt. 1

Der vælges desuden 1 billagskontrollant og 1 billagskontrollantsuppleant på årsmødet.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Der tages beslutningsreferat på bestyrelsesmøderne, som godkendes af bestyrelsen som sidste
punkt på dagsordnen.

Stk. 5

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udfaldet.

Stk. 6

Arbejdsopgaver i foreningen og bestyrelsen fordeles ad hoc.

Tegningsret, regnskab og bilagskontrol

§ 8

Stk. 1

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

Stk. 2

Kassereren har ved sit hverv fuldmagt til at hæve på foreningen konto og foretage sædvanlige 
økonomiske dispositioner.

Stk. 2 a

Formanden har adgang til foreningens konto som kontrol overfor kassereren og foreningen, 
men kan ikke hæve på kontoen.

Stk. 3

Foreningens regnskab følger kalenderåret og fremlægges på årsmødet.

Stk. 4

Bilagskontrollen udføres af den på årsmødet valgte billagskontrollant.

Stk. 5

Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af, at den samlede bestyrelse underskriver.

Stk. 6

Foreningens bestyrelse hæfter kun med foreningens midler.

Årsmødet

§ 9
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Stk. 1

Foreningen afholder årsmøde hvert år senest ultimo april. Årsmødet indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside www.funfitfyn.dk.

Stk. 2

For at have stemmeret ved årsmødet, skal medlemmet have været medlem af foreningen 
mindst de foregående 3 måneder.

Stk. 3

Medlemmer kan ikke stemme til årsmødet ved fuldmagt – kun ved personligt fremmøde.

Stk. 4

Forældre til børn under 16 år, som er medlem af foreningen, har 1 stemme. Fra det fyldte 16. 
år stemmer medlemmet på lige fod med voksne medlemmer, og medlemmets forældre kan 
ikke længere stemme på medlemmets vegne.

Stk. 5

Dagsorden for ordinært årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Kassererens fremlæggelse af de reviderede regnskab
4.Indkomne forslag
5.Valg:

a.Formand for 2 år – i lige årstal
b.Kasserer for 2 år – i ulige årstal
c.1 bestyrelsesmedlem for 2 år – i lige årstal

                        2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – i ulige årstal

d.2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
e.1 billagskontrollant for 1 år
f.1 billagskontrollantsuppleant for 1 år

6.Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før årsmødet.

Stk. 6

I tilfælde af at en suppleant indtræder på et bestyrelsesmedlems plads i bestyrelsen i 
valgperioden, udløber mandatet ved førstkommende årsmøde.

Stk. 7

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet.

Stk. 8

Indtræffer der tilfælde som ikke er forudset i disse love, er bestyrelsen berettiget til at handle 
efter eget skøn – men under ansvar overfor medlemmerne på næstkommende årsmøde.

§ 10

Stk. 1

http://www.funfitfyn.dk/
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Valgbarhed til bestyrelsen er betinget af personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn, samt at 
personen er medlem af foreningen eller forældre til et medlem.

§ 11

Stk. 1

Ekstraordinært årsmøde afholdes når;

1.det besluttes på et ordinært årsmøde
2.et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil
3.hvis mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom til enten formand
eller kasserer

Det påhviler den siddende bestyrelse at indkalde til ekstraordinært årsmøde på samme vis som
det ordinære årsmøde. I tilfælde hvor mindst 25 % af foreningens medlemmer kræver 
ekstraordinært årsmøde afholdt, skal mødet indvarsles senest 14 dage efter forlangendet er 
modtaget af formand eller kasserer.

§ 12

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan kun ske på årsmødet.

Stk. 2

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 5 dage 
inden årsmødet.

Stk. 3

Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

Foreningen

§ 13

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses på et årsmøde.

Stk. 2

Foreningen kan kun opløses når 3/4 af de fremmødte og bestyrelsesmedlemmer stemmer 
herfor.

Stk. 3

Hvad foreningen – i tilfælde af opløsning – måtte eje, skal realiseres, og det indkomne beløb – 
plus en eventuel kontantbeholdning – skal indstilles til velgørende formål og kan således ikke 
tilfalde enkeltpersoner. 

Således vedtaget på stiftende årsmøde den 3. marts 2013


