Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 02.- 02.- 2012

§ 1. NAVN OG HJEMSTED.
Støtteforeningen Oberons venner, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn kommune, er stiftet den
2. februar 2012.

§ 2. FORMÅL.
Oberons venner har til formål, i samarbejde med Skawdyk, at skaffe midler til renovering og drift af
Oberon.
Deltage i drift og vedligehold, kvalificere tidligere og nuværende skippere til at sejle med Oberon.
Medvirke til øget brug af Oberon gennem udlejning til f.eks. fisketure, turistture, skoler m.m. i
samarbejde med Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk.

§ 3. Kapital.
Foreningens kapital fremskaffes ved, tilskud, gaver, lån, indsamlinger og lignende.
Der er ingen begrænsning i kapitalens størrelse eller sammensætning.
Der kan løbende udbetales midler til renovering og vedligeholdelse af Oberon i overensstemmelse
med aftale med Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk.

§ 4. MEDLEMSSKAB.
Som medlem kan optages enhver person, upolitiske foreninger og institutioner, sponsorer og
virksomheder.
Hver forening / institution, virksomhed, interessegrupper / sponsorer kan udpege 2 medlemmer til
repræsentantskabet.
Der er ingen krav om tilknytning til Skagen området.
Medlemmerne kan benytte Skawdyks lokaler og Oberon mod en betaling fastsat af bestyrelserne for
Skawdyk og Oberons venner.

§ 5 KONTINGENT.
Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

§ 6. INDMELDELSE.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

§ 7. UDMELDELSE.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en månedsvarsel.

§ 8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og senest med udgangen af februar måned, og
den indkaldes med 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse eller / og ved E-mail og
SMS.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, Skawdyks bestyrelse samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til formanden
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagordenen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte antal.

§ 9. DAGSORDEN.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen. Der vælges 6 (4) medlemmer til bestyrelsen for 2 år af gangen. Første gang
3 (2) for et år og 3 (2) for 2 år, desuden er Skawdyks formand (eller en af ham udpeget) ”født”
medlem af bestyrelsen, men kan ikke være formand. I alt 7 (5) medlemmer
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
7. Valg af autoriseret revisor. Såfremt der ikke vælges autoriseret revisor skal der vælges 2
stemmeberettigede revisorer og 1 revisorsuppleant fra foreningen
8. Eventuelt.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens
opløsning 2/3 flertal.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at
vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af
dirigenten.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen..
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8

§ 12. Bestyrelse - valg.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 5 (3) medlemmer og vælges for to år ad
gangen af den ordinære generalforsamling.

§ 13. KONSTITUERING – TEGNINGSRET.
Bestyrelse konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt
formanden er til stede.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Foreningen tegnes af formanden og kasserer.

§ 14. BESTYRELSESPROTOKOL OG INFORMATION.
Over de af bestyrelsen, og de i forbindelse hermed nedsatte udvalg, førte forhandlinger, føres en
protokol.
Referat af møderne bekendtgøres for medlemmerne via E-mail og / eller SMS.

§ 15. Udvalg.

Samtlige udvalg nedsættes af bestyrelsen og arbejder under foreningens bestyrelse, hvortil
udvalgets formand aflægger referat ved bestyrelsesmøder.
Udvalget sammensættes af udvalgsformanden og bestyrelsen.

§ 16. Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest 8 dage inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31. december til revisor / revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisors / revisorernes påtegning.

§ 17. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisor / revisorer jf. § 9.
Revisor / revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede
regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisor / revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§ 18. Vedtægtsændringer.
Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19. Foreningens opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og evt. løsøre der er i behold, overgå til Skagen
Sportsdykkerklub Skawdyk.
_____________________________
Dirigent
Carsten Østergaard

