Vedtægter
for foreningen

“Orlogsskibet Hummerens Venner”
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er “Orlogsskibet Hummerens Venner”.
§ 2 Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Køge kommune.
§ 3 Foreningens formål
Foreningens formål er at støtte bygningen og driften af orlogsskibet,
fregatten Hummeren, som beskrevet i projektet, herunder at fremme
et positivt kendskab til projektet: “Hummeren – Christian 4’s
orlogsskib bygges i Køge”.
§ 4 Foreningens medlemmer
Alle som forholder sig positivt til foreningens formål og vil virke for
realiseringen af projektet, kan opnå medlemsskab i foreningen.
Særlige regler:
Stk. 1.

Der findes 3 forskellige slags medlemsskaber:
Enkelt medlemsskab:
Enkeltpersoner, der opfylder foreningens formålsparagraf,
kan op- tages som medlem og skal betale det vedtagne
kontingent, hvorefter man kan deltage i alle foreningens
aktiviteter og har 1 stemme i foreningens forsamlinger.
Firmamedlemsskab:
Firmaer, der opfylder foreningens formålsparagraf kan
optages som medlem og skal betale det vedtagne
kontingent. Firmaets ansatte kan deltage i aktiviteter efter
bestyrelsens nærmere bestemmelse og firmaet har 1
stemme i foreningens forsamlinger.
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Æresmedlemsskab:
Æresmedlemsskab kan tildeles et medlem på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Æresmedlemsskabet giver kontingentfrihed.
Æresmedlemmet har ikke stemmeret i foreningens forsamlinger. Æresmedlemsskabet kan kombineres med
almindeligt medlemskab.
Stk. 2.

Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeret.

Stk. 3.

Et medlem kan efter afstemning i bestyrelsen indstilles til
eksklusion af foreningen uden tilbagebetaling af kontingent.
Denne indstilling skal, hvis medlemmet ønsker det, prøves
ved førstkommende ordinære generalforsamling. I den
mellemliggende periode er medlemmet suspenderet og
medlemmets stemmeret tabt.

Stk. 4.

Kontingentrestance på 3 måneder + 30 dage efter datoen for
rykker medfører udmeldelse. Medlemsskabet kan genoptages når restancen er betalt.

§ 5 Foreningskontingent
Opkræves helårligt forud.

§ 6 Foreningens generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 1.

Afholdelse.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts
måned i hvert kalenderår.

Stk. 2.

Indkaldelse.
Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning senest tre uger før den valgte dato. Indkaldelsen kan
ske elektronisk eller i særlige tilfælde pr. brev. Indkaldelsen
skal indeholde et bilag med foreningens reviderede regnskab for det foregående regnskabsår samt et bilag med
eventuelt indkomne forslag.
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Stk. 3.

Dagsorden.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde:
1: Valg af dirigent.
Dirigenten kan udpege en hjælper til at føre talerlisten.
2: Valg af referent.
3: Valg af to stemmetællere, ved dirigentens foranstaltning.
4: Bestyrelsens beretning, som skal indeholde en gennemgang af foregående kalenderår, aflægges af formanden.
Beretningen godkendes ved afstemning.
5: Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
6: Behandling af indkomne forslag.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
d. 31/12 i året før den aktuelle ordinære generalforsamling.
7: Kassereren fremlægger budget inkl. forslag til kontingent
for det kommende år til godkendelse.
8: Valg til bestyrelse og tillidshverv.
Valg foretages i henhold til nærværende vedtægts § 8.
9: Valg af bilagskontrollanter og - suppleanter.
1. bilagskontrollant og – suppleant vælges i lige år og
2. bilagskontrollant og – suppleant vælges i ulige år.
10: Forslag til aktivitetsplan for det kommende år gennemgås og godkendes.
11: Eventuelt.
Der kan ikke bringes forslag til afstemning under dette
punkt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.

Afholdelse.
Bestyrelsen er forpligtiget at afholde en ekstraordinær
generalforsamling indenfor to måneder, inkl. varsel på 3
uger, når 25 % af den registrerede medlemsskare anmoder
herom.
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Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2.

Indkaldelse.
Der indkaldes til generalforsamlingen 3 uger før denne
afholdes. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Stk. 3.

Dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde pkt. 1, 2 og 3 jf. § 6 stk. 3
samt indkomne forslag.

§ 8 Foreningens bestyrelse
Stk. 1.

Sammensætning.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
Formanden vælges i ulige år ved direkte valg.
Kassereren vælges i lige år ved direkte valg.
Herudover vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1
bestyrelsesmedlem i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med en næstformand, der er valgt i lige år.
Der vælges hvert år 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge.

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum tre af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 3.

Tillidshverv.
Bestyrels en og generalforsamlingen udpeger medlemmer til
forskellige tillidshverv.

§ 9 Foreningens administration
Stk. 1.

Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens kasserer er ansvarlig for den korrekte regnskabsførelse og udfærdigelse af budget efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse.
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Stk. 2.

Bilagskontrol.
Bilagskontrollanterne foretager gennemgang af foreningens
regnskaber så betids, at det færdige regnskab kan
underskrives og/eller påtegnes og udsendes rettidigt
sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Stk. 3.

Afstemningsregler.
Der findes to afstemningsformer i foreningen.
1. Afstemning ved håndsoprækning.
2. Hemmelig, skriftlig afstemning, når mindst to medlemmer forlanger det.
3. Der kan ikke stemmes ved brev eller fuldmagt i foreningen.
4. Grundreglen er almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og foreningens opløsning jf.
§§ 10 og 11.

§ 10 Vedtægtsændringer
Kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved flere ændringsforslag gennemføres en
afstemning for hvert forslag.

§ 11 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2/3 stemmeflerflertal på to
på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ifald det bestemmes, at foreningen skal opløses, tilfalder alle aktiver,
indbo og økonomiske midler ubeskåret projektet ”Hummeren –
Christians 4’s orlogsskib bygges i Køge”.
Det pålægges bestyrelsen at fremlægge et afsluttende regnskab.
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§ 12 Voldgift
I tilfælde af uløselig tvist internt i foreningen, udpeges opmand. Er
der ikke mulighed for at få løst situationen i første instans, skal
spørgsmålet afgøres civilretsligt via den lokale retskreds.
Ovenstående er vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt den
22. April 2014.

Køge, den 9. Maj 2014
Per Sørensen
Dirigent
Formand

Per Bøgelund-Hansen
Referent
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