Den Gensidige Nytteforening Fyllas venner
§ 1) Foreningens navn er “Den Gensidige Nytteforening Fyllas venner", og
foreningen har hjemsted i Ærøskøbing. I daglig tale Fyllas venner.
§ 2) Foreningens hovedformål er at knytte mennesker, sejlskib, vind og
natur tættere sammen, så alle får glæde og nytte heraf.
§ 3) Adgang til medlemskab af foreningen opnås ved betaling af det til
enhver tid gældende kontingent. I året 2007 er kontingent fastsat til kr.
100,§ 4) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år. Indkaldelse sker med
tre ugers varsel pr. e-mail samt evt. sms. Indkaldelsen skal indeholde
en dagsorden. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
mødet finder sted.
§ 5) Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af 2 revisorer
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Eventuelt

§ 6) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder
det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 25% af foreningens
medlemmer forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med
samme varsel som den ordinære generalforsamling.
§ 7) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.
Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst ti
medlemmer kræver det skal der afholdes skriftlig afstemning. Hvis der er
lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er formandens
stemme afgørende. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i
foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

§ 8) Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges for to
år af gangen på den årlige generalforsamling. Ud over de tre medlemmer
vælges 1 eller 2 suppleanter. Dersom et medlem varigt eller for længere tid
forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen.
Derimod behøver suppleanten ikke at indkaldes, fordi et medlem er
forhindret i at deltage i enkelte bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Alle hverv er
ulønnede. Bestyrelsen kan beslutte at etablere et sekretariat.
§ 9) Foreningen tegnes af formanden eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 10) Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling ved
stemmeflertal, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er
dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny
generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter
den første, og uanset de mødendes antal. Dersom foreningen ved opløsning
ejer formue, det være sig penge, løsøre eller anden ejendom, vil sådanne
midler - efter at alle forpligtelser er afviklet - være at overdrage til Fylla.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på sejlskibet Fylla d.
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Dirigent : Michael Nielsen

---------§ 4 ændret ved generalforsamlingen den 19. juli 2009
§ 8 ændret ved generalforsamlingen den 19. juli 2008

