§ 13. Indkøb til foreningen

Vedtægter for Østfyns Fotoklub

Indkøb kan foretages af en enig bestyrelse op til max. kr. 3.000,- inden for
foreningens normale budget.
Større indkøb skal varsles klubbens medlemmer via brev eller e-mail, og skal
fremlægges ved næste ordinære mødeaften. Halvdelen af tilstedeværende
medlemmer kan nedlægge veto, såfremt disse er uenige i indkøbet.

Østfyns Fotoklub, stiftet den 20. maj 1981, har hjemsted i Nyborg Kommune.

§ 14. Opgaver

Ved fællesskab at udvikle medlemmernes fotografiske evner.

Klubben afholder mindst en udstilling i Nyborg hvert år, eller når lejlighed gives.
Derudover satses på at deltage i konkurrencer i såvel ind- som udland.

§ 3. Medlemmer

§ 15. Selskabet for Dansk Fotografi
Østfyns Fotoklub er klubmedlem af Selskabet for Dansk Fotografi (SDF).
Udmeldelse af SDF kan kun ske på ordinær generalforsamling, hvis 2/3 af
medlemmerne stemmer for, eller ved simpelt flertal ved en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.
§ 16. Klubmesterskab
Årets klubmester vælges efter de til enhver tid gældende konkurrenceregler.
Bedømmelsen skal foretages af dommere udenfor klubben.
Årets billede vælges efter gældende konkurrenceregler.
§ 17 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for, eller
ved simpelt flertal ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 18. Klubbens opløsning
Nedlæggelse af klubben kan kun ske, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for.
Udstyr og materialer kan købes af medlemmerne til aktuel dagspris.
Eventuel formue foræres til Nyborg Kommunes udvalg for kulturelle
anliggender.
Arkivalier afleveres til Nyborg Lokalhistorisk arkiv.
Vedtaget på foreningens generalforsamling den 3. marts 2016

§ 2. Formål

Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål
og vedkende sig nærværende vedtægter.
Nye medlemmer optages automatisk som aktivt medlem.
Passivt medlemskab kan ikke opnås.
§ 4. Kontingent
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemskab indebærer krav om medlemskab af Aktivitetshuset. Kontingent for
medlemskab af Aktivitetshuset opkræves sammen med klubkontingent.
Østfyns Fotoklub er klubmedlem af SDF – Selskabet for Dansk Fotografi.
Medlemskontingent er inklusiv medlemskab af SDF.
§ 6.Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand er på valg i lige årstal.
Kasserer & 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.
Revisorer og revisorsuppleant vælge for 1 år ad gangen.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Generalforsamling

§ 8 Tegning og hæftelse

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i
marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, via e-mail eller brev, med mindst 2
ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Kassereren disponerer
alene over bankindeståender ved betalingformidling.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen
hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede
forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen
tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse og godkendelse af budget
Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr og betalingsrate.
Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før
generalforsamlingen.
7. Valg
a. Formand
b. Kasserer
c. 1 bestyrelsesmedlem
d. 1 suppleant til bestyrelsen
e. 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres indkaldt af bestyrelsen eller
halvdelen af medlemmerne, og skal varsles 8 dag før afholdelsen.
§ 7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§ 9. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til en betalingstermin. Nøgler
afleveres, og der kan ikke stilles krav på klubbens formue eller aktiver.
§ 10. Udelukkelse
1. Misligholdelse af klubbens love, regler og lokale vil medføre eksklusion ved
almindelig flertalsafstemning med 8 dages varsel. Nøgler skal straks afleveres og
der kan ikke stilles krav på klubbens formue og aktiver.
2. Manglende kontingentbetaling: Et medlem betragtes som udmeldt, når den
pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 måned efter, at der er rykket
for det. Nøgler skal straks afleveres og der kan ikke stilles krav på klubbens
formue og aktiver.
§ 11. Rettigheder
Ud over de almindelige mødeaftener har medlemmerne ret til at benytte
klublokalet, under hensyntagen til lokalets øvrige brugere, samt det udstyr der
tilhører klubben – under ansvar. Lokale og udstyr skal afleveres i samme stand
som før brug.
§ 12. Pligter
Afbud til mødeaftener meddeles til et medlem af bestyrelsen.

