V E D T ^ G T E R
for

Karlebo Kroforening.
§1.
Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune og dens adresse er formandens.
§2.
Foreningens formal er at ffemme interessen for samt at tilgodese og stotte omrMets behov

for socialt samvaer og kulturelle oplevelser.m.v.hovedsaglig pa Karlebo kro og i naeromradet
under former som ivasrksasttes eller inspireres af medlemmeme,

Foreningens midler kan kun anvendes til de ovenfor anforte formal.
§3

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen,

der kun kan naegte optagelse hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
I tilfaelde af naegtelse skal sporgsmalet forelaegges den efterfolgende generalforsamling, dersom den
pagaeldende onsker det.

Sdvel enkeltpersoner som foreninger kan optages som medlemmer.
Medlemstallet opgores pd grundlag af indbetalte ^skontingenter.
§4.

Kontingent fastsaettes af bestyrelsen, som ogsa kan fastlaegge saerlige medlemsvilk^ for grupper af
medlemmer, f. eks. Foreninger ligesom bestyrelsen kan modtage fnvillige stottekontingenter fra
m e d l e m m e r.

§5.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse p^ 7-9 medlemmer, der vaelges for 2 ar ad gangen p^ en
ordinaer generalforsamling. I ulige ^ vaelges 5 medlemmer og i lige ai vslges 4 medlemmer.
Medlemmeme kan genvaelges. Endvidere vaelges hvert ai en suppleant, ligeledes for 2 ar.

Bestyrelsen der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vaelger ved afstemning
blandt sine medlemmer, en formand, en naestformand, en sekretaer, en kasserer samt de

undemdvalg, som findes fomodent. Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmoder afholdes, n^ formanden finder det fomodent, eller nar mindst 3
bestyrelsesmedlemmer kraever det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, ndr 5 eller flere medlemmer inklusive formanden eller
naestformanden er til stede. I tilfaelde af stemmelighed gor formandens - i bans fravaer
naestformandens - stemme udslaget.

§6.
Foreningens regnskabsar folger kalender^et.
Regnskabet skal for den ordinaere generalforsamling vasre revideret af to blandt medlemmer uden
for bestyrelsen valgte revisorer.
Revisoreme og en suppleant vaelges pa generalforsamlingen for et ^ ad gangen.

Foreningens formue bor vaere anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bor sk vidt muligt vasre
rentebaerende.

§7.
Generalforsamlingen er foreningens hojeste myndighed.

Forslag der onskes behandlet p^ den ordinaere generalforsamling ma vaere formanden i haende
senest den 1. marts.

§8.

Dagsorden for den ordinaere generalforsamling skal indeholde folgende punkter.
1. Valg af Dirigent

2. Formanden aflaegger beretning til godkendelse.

3. Kassereren fremlaegger regnskab til godkendelse og decharge, endvidere udsendes budget
for kommende regnskabs^.

4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleanter.
7.

EVT

§9.

Den ^lige ordinaere generalforsamling afholdes i april maned og indkaldes med 14 dages sknftligt
varsel til medlemmeme og evt. ved bekendtgorelse i den lokale presse.

Samtidig med den skriftlige indkaldelse fremsendes dagsorden, regnskab og budget, samt evt.
indkonme forslag.

Ekstraordinaer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med dagsorden og skal indkaldes, nar
mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I sa fald skal en ekstraordinaer

generalforsamling indkaldes inden 1 m^ed og skal ske med 14 dages skriftlig varsel, vedlagt
angivet dagsorden.
§10.

Generalforsamlingen vaelger en dirigent der leder forhandlingeme og lader de nodvendige
afstemninger afholde.

Hvert medlem bar en stemme. Dette gaelder ogsa foreninger. Stemmeret er betinget af medlemskab i
mindst 3 m^eder samt at vedkommende er restancefri. Kun medlemmer der er personligt til stede
pa generalforsamlingen kan afgive stemme.

Afstemninger foreg^r ved handsopraekning men skal ske skriftligt nar dirigenten, eller et
tilstedevaerende medlem onsker det.

Generalforsamlingen tr^effer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Dog krsver
vedteegtsfiendringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Til foreningens opiosning kreeves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmeme ikke tilstede pa generalforsamlingen skal bestyrelsen senest 30 dage
herefter indkalde til en ny generalforsamling hvor oplosning kan vedtages med 2/3 af de
tilstedevserende stemmer. Ophsves foreningen skal dens midler uddeles i overens med de i § 2
anforte formal.

§ 11 .

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlcmmer hvoraf den ene skal vserc
formanden eller ntestformanden.

Bestyrelsen kan dog, for sa vidt angar den daglige ledelse tilliEgge formanden eller andre
bestyrelsesmedlemmer saerlige opgaver, funktioner og kompetencer.

Foreningen haefter okonomisk overfor tredjemanden kun med foreningens til enhver tid
eksisterende formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse haefter ikke personligt for
foreningens gaeld.
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