Støtteforeningen Hirtshals Fyr
Vedtægter
§ 1.1 Foreningens navn er Støtteforeningen Hirtshals Fyr.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.
§ 2 Foreningens formål er at støtte projekt Hirtshals Fyr økonomisk, arbejds- og driftsmæssigt
samt være ideforum for fyrets ledelse, herunder bestyrelsen for ”Hirtshals Fyr Fond”.
§ 3.1 Som medlemmer af foreningen optages enhver, der betaler det årlige kontingent.
Kontingentet fastsættes af foreningens generalforsamling.
§ 3.2 Modtagne bidrag overføres efter Støtteforeningens bestyrelses beslutning til Hirtshals Fyr
Fond eller til Hirtshals Fyr Fond til angivne formål.
§ 4.1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på
generalforsamlingen.
Desuden vælges en suppleant.
§ 4.2 Bestyrelsen er valgt for en periode på 2 år og således, at 2 er på valg i lige år og tre på
valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.
§ 4.3 Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger en
formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udpeger af sin midte 1 person til at repræsentere foreningen som observatør ved
bestyrelsesmøder i den i § 2 nævnte fond. Denne person og støtteforeningens formand er i det
daglige kontaktled til Hirtshals Fyr Fonds bestyrelse.
§ 4.4 Bestyrelsen indkaldes, når formanden finder der fornødent, eller når et flertal af
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
§ 4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal inkl. formand eller næstformand er til
stede.
§ 4.6 Formanden eller i dennes fravær næstformanden har ansvar for, at der føres
protokol/referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
§ 4.7 Til varetagelse af specielle opgaver nedsættes relevante arbejdsudvalg, der etableres
efter bestyrelsens anvisning.
§ 5.1 Foreningen tegnes af formanden samt næstformanden.
§ 6.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 6.2 Regnskabet, der forelægges den ordinære generalforsamling, skal være revideret af en
af generalforsamlingen valgt revisor.
§ 6.3 Foreningens likvide formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut og være
rentebærende.
§ 7.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Der indkaldes med
mindst 14 dages varsel.
§ 7.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt.
Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes når mindst halvdelen af
medlemmerne med angivelse af skriftlig dagsorden forlanger det. I dette tilfælde senest
månedsdagen for begæringen.

§ 7.3
Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Skriftlig indkaldelse
pr. brev eller pr. mail såfremt en sådan er angivet af det enkelte medlem. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes på samme måde.
§ 7.4 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal
være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
§ 8.1 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed
indenfor de i vedtægterne fastsatte grænser.
§ 9.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og evt. suppleant for samme
Eventuelt

§ 10.1 Generalforsamlingens beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt
stemmeflertal.
§ 10.2. Stemmeafgivelse forudsætter betalt medlemskontingent. Stemmeafgivelse kan ske ved
personligt fremmøde og hvert medlem kan medbringe én fuldmagt fra et andet betalende
medlem.
§ 10.3 Afstemninger vedr. personvalg skal være skriftlige. Alle andre afstemninger foretages
mundtligt, dog foretages disse skriftligt såfremt mindst 3 personer ønsker det. Mødelederen
kan altid afgøre, at en afstemning skal foretages skriftligt.
§ 10.4 Ændringer i vedtægten foretages af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for.
§ 10.5 Ved opløsning af foreningen kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for på to på
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
§ 11.1 I tilfælde af foreningens opløsning skal dens evt. nettoformue tilfalde den i § 2 nævnte
fond.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Hirtshals den 24. juni 2008.

Vedtægternes § 7.4 ændret på generalforsamlingen den 19. maj 2009

