Vedtægter
for
FURESØ TRÆ- og METALLAUG

Furesø kommune
§1
Formål
Furesø Træ- og Metallaug har til formål at drive træ- og metalværksted på frivillig basis i Furesø
Kommune.

§2
Generelle bestemmelser
I værkstedet må der ikke udføres arbejder med henblik på erhvervsmæssigt videre salg eller drives
selvstændig virksomhed.

§3
Medlemsforhold
Som medlem kan optages alle myndige personer over 18 år.

§4
a.

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

b.

Kontingentet opkræves for perioden 1. januar – 31. december og betales forud,
senest 15. december i det forudgående år.

c.

Ved indmeldelse i kontingent perioden efter 1. januar, betales en tolvtedel af den
fastsatte kontingent pr. måned for den resterende del af året.

d.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent rettidigt iht. Pkt. b modtager en
erindrings skrivelse; betales kontingentet ikke inden 8 dage fra erindringen bliver
medlemmets nøgle til værkstederne spærret og der fremsendes rykkere.

e.

Medlemmer der efter rykkere ikke har betalt kontingent for det nye år inden 31.
januar i kontingent året, bliver ekskluderet af foreningen grundet vedvarende
restance.
Furesø træ- og metallaug

§5
Det er ethvert medlems pligt at udvise hensynsfuld adfærd. Medlemmer, der forsætligt eller ved
uagtsomhed forvolder skade eller tab på laugets materiel eller ejendele, kan på et bestyrelsesmøde
idømmes erstatningspligt til istandsættelses- eller genanskaffelsespris.
Stk. 2
Medlemmer, der overtræder laugets vedtægter, reglement og øvrige bestemmelser,
kan af bestyrelsen idømmes eksklusion.
Stk. 3
Eksklusionen kan medlemmet dog forlange efterprøvet ved næste ordinære
generalforsamling.

§6
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Furesø Træ- og Metallaugs øverste myndighed og er beslutningsdygtig
uanset fremmødet. Den afgør ved simpel stemmeflerhed de sager, der i henhold til dagsordenen
foreligger til afgørelse.
Stk. 2
Ordinær generalforsamlingen afholdes én gang om året inden udgangen af marts
måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdelse, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis 10 %
af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af begrundelse herfor.
Stk. 3
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel ved e-mail til
samtlige medlemmer, vedhæftet en dagsorden samt angivelse af tid og sted. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 14 dage efter bestyrelsens modtagelse af
anmodning herom, jf. stk. 2.
Stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes
Stk. 5

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra medlemmer af bestyrelsen for det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fremlæggelse af budget
Indkomme forslag
Valg af bestyrelse:
a) Valg af formand
b) Valg af 6 bestyrelses medlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
a. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 1 år ad
gangen, genvalg kan finde sted.
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b. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, og afgøres ved stemmeflerhed. Ved
stemmelighed foretages ny afstemning skriftligt. Er der også her stemmelighed,
bortfalder forslaget.
Hvert medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes med fuldmagt.
c. Hvis der ved personvalg er flere kandidater, vælges den, som opnår det højeste antal
stemmer. Hvis to eller flere kandidater opnår lige mange stemmer foretages straks
skriftligt omvalg. Står stemmerne stadig lige, afgøres valget ved lodtrækning.
d. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til
bestyrelsen – enten pr. e-mail eller brev - mindst 8 dage før mødets afholdelse.

§7
Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formand. Bestyrelsen konstituer sig selv med
næstformand, kasserer, og sikkerhedsrepræsentant. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige
drift og afholder de møder, der findes fornødent.
2. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed
bortfalder forslaget.
3. Alle møder er åbne, men kun medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.
4. Bestyrelsen er ulønnet.
5. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg og arbejdsgrupper, som refererer til bestyrelsen
6. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for tilvejebringelse af nødvendigt reglement,
manualer og vejledninger inden for deres ansvars område.

§8
Revision
Stk. 1.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2.
Det påhviler revisoren at revidere regnskabet for hvert regnskabsår. Revisoren kan
foretage uanmeldt revision når revisoren skønner det nødvendigt.
Stk. 3.
Regnskabet skal være revisoren i hænde senest 6 uger før den ordinære
generalforsamling, som skal returnere det reviderede regnskab senest 3 uger før
generalforsamlingen.
Stk. 4.
Kassereren er bemyndiget til at foretage udtræk af bankkonto. Kassereren må ikke
ligge inde med en kassebeholdning på mere end kr. 1.000.-
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Stk. 5.

Bestyrelsen er bemyndiget til:
1. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at
kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i
økonomiske anliggender.
2. At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå
kontrakter herom.

Udgift bilag skal attesteres af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§9
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen og kun, når 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer for lovændringen. Opnås dette ikke, skal forslaget behandles på en ny
generalforsamling, som afholdes indenfor 6 uger. Her kan forslaget vedtages ved almindelig
stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder ændringsforslaget.

§ 10
Opløsning
Furesø træ- og Metallaug kan kun nedlægges hvis 2/3 af medlemmerne træffer beslutning herom på
en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget
til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet
blandt de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer i et sådant tilfælde afgørelse om,
hvad der skal ske med laugets aktiver.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Furesø Træ- og Metallaug.
Farum, den: 5. marts 2014
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2015

John Ehrbahn
………………………….
Formand
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