
Vedtægter for foreningen Den Gule Stald
 
 

                           § 1.   Foreningen er oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning og
bygger på aktivt medlemskab.
Foreningen er en fællesorganisation for almennyttige foreninger og
andre interesserede foreninger, der kan godkendes som almennyttige
foreninger i Vordingborg Kommune, og som vil arbejde for foreningens
formål. En repræsentant for Kalvehave Havn er fast medlem af
bestyrelsen og udpeges af Vordingborg Havne
Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

 
                           § 2.   Foreningens navn er  Den Gule Stald.

 
Formål:

                                               i.         At forvalte driften af Den Gule Stalds bygninger efter nærmere
driftaftale med Vordingborg Kommkune frem til 2014 eller
senere, når overdragelse til foreningen kan finde sted.

                                              ii.         At udarbejde en samlet plan for fremtidens Den Gule Stald efter
2014. Planens forudsætning er en overtagelse af bygningerne
efter 2014 på de bedst mulige vilkår og en omdannelse af
nærværende forening til den selvejende institution, der i
fremtiden skal eje og drive bygningerne.
Planen skal tilvejebringes med professionel hjælp til
udarbejdelse af et projekt for, hvordan bygningerne kan
indrettes så de dels tjener kulturelle, lokale formål og dels giver
plads til erhverv, der kan udgøre fundamentet for en økonomi,
der kan sikre den fremtidige drift af bygningerne.

                                            iii.         At sikre den lokale forankring i planlægningen ved med
foreningernes deltagelse at arrangere forskellige kulturelle
aktiviteter: musik, udstillinger, teater, foredrag og andre
begivenheder for lokalbefolkningen i Kalvehave og omegn og
andre interesserede.

        
                           § 3.   Foreningens hjemsted er Den Gule Stald, Kalvehave Havn, Havnevej

53, 4771 Kalvehave.
                           § 4.   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle

deltagende, godkendte foreninger har én stemme.
                           § 5.   Generalforsamlingen vælger 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer og 2

suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en
kasserer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand + 2
medlemmer i lige år, kasserer + 1 medlem i ulige år. Der vælges en
revisor + 1 suppleant.

                           § 6.   Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
                           § 7.   Foreningen hæfter alene med sin formue.
                           § 8.   Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. En tredjedel af de

fremmødte kan begære skriftlig afstemning.
                           § 9.   Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved

avertering i lokale aviser eller ved indkaldelse til foreningerne  pr. mail
og ved opslag i Den Gule Stald. Indkaldelsen skal indeholde en
opfordring til nye foreninger til at deltage i generalforsamlingen.



Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned med følgende
dagsorden:
 

1.   Valg af dirigent, referent + 2 stemmetællere.
2.   Formandens beretning.
3.   Forelæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
4.   Indkomne forslag.
5.   Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
6.   Valg af revisor og en suppleant.
7.   Eventuelt.

                         § 10.  Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

                         § 11. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller
bestyrelsen. På begæring af en tredjedel af medlemmerne, skal
formanden indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

                         § 12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører
forhandlingsprotekol, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter kan deltage i
bestyrelsesmøderne.

                         § 13. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ethvert medlem af foreningen er
berettiget til at gennemgå foreningens bogføring.

                         § 14. På to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning om
vedtægtsændringer og om foreningens opløsning samt anvendelsen af
en eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til
almennyttige formål, eller returneres til de tilskudsgivende
myndigheder.

 
 
Godkendt på den stiftende generalforsamling 15.5.2013
 
 
Elsebet Christiansen            Finn Dan Jensen       Thomas Finke
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Jytte E. Nielsen                    Claus Christensen
 
-----------------------                -----------------------


