Vedtægter for Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub

§ 1 NAVN & HJEMSTED
Foreningens navn er: Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub
Foreningens hjemsted er: Egedal Kommune
§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er, med danske, europæiske og internationale film som virkemiddel,
- at udvikle børn og unges livsduelighed i samfundet og forståelse af tilværelsen, lokalt og globalt
- at sikre børn og unge adgang og kendskab til kvalitativ filmkunst før og nu
- at lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier
- at skabe indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i det danske samfund.
Foreningen kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer og aktiviteter
inden for det kulturelle felt.
§ 3 MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages børn og unge, der er bosat i Egedal kommune eller har
forældre/værge, der er bosat i Egedal kommune.
Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer fra Egedal kommune med
interesse for filmklubarbejdet.
§ 4 INDMELDELSE OG MEDLEMSKONTINGENT
Indmeldelse sker via foreningen hjemmeside. Medlemskabet er gyldigt for en sæson, hvorefter det
automatisk stopper.
Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen. Medlemskontingentet giver ret til at deltage i
foreningens filmvisninger og andre arrangementer efter nærmere bestemte retningslinjer.
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er gyldigt for en sæson, hvorefter det
automatisk stopper.
Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen ud fra forventet udgifter til sal- og filmleje.
Medlemskontingentet giver ret til at deltage i foreningens filmvisninger og andre arrangementer
efter nærmere bestemte retningslinjer.

§ 5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. De optagne
medlemmer eller deres forældre, i henhold til § 3, har ret til at møde og udøve stemmeret på
generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. september, offentliggøres på
foreningens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse med angivelse af dagsorden. Endelig
dagsorden - hvis den adskiller sig fra den først udsendte - offentliggøres 7 dage før afholdelse.
§ 6 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
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1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
6. Valg af 1 revisor
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag til behandling
5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
6. Valg af 1 revisor + suppleant
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt,
senest 7 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt fremmødte medlemmer, med mindre der er tale
om vedtægtsændringer eller forslag til opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af foreningens medlemmer. Er
2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes
og afholdes ekstraordinær generalforsamling jf. § 8.
Forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Se
§12.
§ 7 STEMMERET & AFSTEMNING
De fremmødte medlemmer har stemmeret til ordinær- og ekstraordinære generalforsamlinger.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt et medlem forlanger det, skal afstemningen
ske skriftligt.
§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når
mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender begæring herom til bestyrelsen
med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske hurtigst muligt efter modtagelse af
begæring med mindst 14 dages varsel.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt fremmødte medlemmer.

§ 9 BESTYRELSEN OG TEGNINGSRET
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer + 2 suppleanter. Børn og unge kan også vælges til
bestyrelsen.
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Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år. Revisor og suppleanter er valgt for 1 år. Genvalg kan finde
sted.
I ulige år vælges:
2 bestyrelsesmedlemmer
I lige år vælges:
3 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år vælges:
2 bestyrelsessuppleanter
Hvert år vælges:
Hvert år vælges:

1 revisor
1 revisor + 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsens
beslutninger træffes ved almindeligt flertal og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme
afgørende.
Bestyrelsesarbejdet foregår for det meste af tiden via digitale medier. Fysiske møder afholdes efter
behov og indkaldes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder behov her for.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Fra bestyrelsesmøder tages et beslutningsreferat, som deles med bestyrelsen.
Efter en generalforsamling underskrives referat af dirigenten.

§ 10 FORENINGENS REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj.
Regnskabet kontrolleres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Foreningens midler er indestående i bank.

§ 11 TEGNING & HÆFTELSE
Foreningen tegnes af formand og kasserer.
§ 12 OPLØSNING
Forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, og
kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en af de øvrige børne- og
Ungdomsfilmklubber. Den endelige filmklub vedtages på den opløsende ekstraordinære
generalforsamling.

§ 13 VEDTAGELSE AF FORENINGEN VEDTÆGTER
Denne vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
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__________________________________________
Sted – Dato
__________________________________________
Formand
__________________________________________
Kasserer
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