Vedtægter for Foreningen GUF
Re. 12. Juni 2014
§1.
Foreningens navn er: God Underholdende Folkemusik (i det efterfølgende forkortet GUF)
Foreningen er hjemmehørende i Strib i Middelfart Kommune.
§2.
Foreningens formål er at fremme interessen for - og udbrede kendskabet til folkemusik bl.a. ved afholdelse
af medlemsarrangementer og -aktiviteter, samt koncerter, herunder Strib Vinter Festival.
§3.
Foreningen GUF tegnes af formand og kasserer i forening. I fravær af en af disse indtræder næstformand.
§4.
Som medlemmer kan optages alle.
§5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som skal godkende alle vedtægter og
vedtægtsændringer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
Ordinær generalforsamling indvarsles med 3 ugers varsel, og afholdes en gang årligt inden 15. juni med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning - (til afstemning)
3. Aflæggelse af regnskab - (til afstemning)
4. Indkomne forslag
5. Valg:
A. Formand - (på valg i lige årstal)
B. Kasserer - (på valg i ulige årstal)
C. Bestyrelsesmedlemmer - (3 i lige årstal og 2 i ulige årstal)
D. Bestyrelsessuppleanter - (1 i lige årstal og 1 i ulige årstal)
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 års periode
E. Revisor - (vælges for 1 år)
F. Regnskabskontrollant - (vælges for 1 år)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
§6.
GUF’s bestyrelse består af 5 -7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Derudover vælges der hvert år på generalforsamlingen:
1 revisor og 1 regnskabskontrollant.

§7.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, mindst 40 eller 1/4 af medlemmerne
skriftligt forlanger det. Disse er forpligtiget til at stille med dagsorden, samt give møde på
generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
§8.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud 1 gang årligt. Der fastsættes:
A.
Et normalkontingent, for medlemmer på over 25 år. Betales der normalkontingent, er husstandens børn
t.o.m. 14 år automatisk medlemmer, såfremt disses navne fremgår af tilmeldingsblanketten.
B.
Et ungdomskontingent for medlemmer på 15-25 år, som svarer til 1/4 af normalkontingentet.
C.
Et pensionist- og efterlønsmodtagerkontingent, som svarer til 3/4 af normalkontingent.
§9.
Foreningens kapital anbringes i et pengeinstitut og kan kun hæves af kassereren eller formanden, eller med
fuldmagt fra en af disse.
Kassereren skal mindst 4 gange årligt for bestyrelsen fremvise regnskab med kontoudtog fra pengeinstitut,
samt oplyse kassebeholdning.
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.
§10.
I tilfælde af foreningens opløsning, overgår evt. midler til Børnecancerfonden.
§11.
Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelser, under ansvar over for
generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. juni 2014

