Vedtægter for foreningen Varnæs Veterantræf
Foreningens formål:
§ 1 Klubben har til formål at samle andre omkring liggende klubber og privat personer der har et
veterankøretøj. Det vil foregå i forbindelse med et årligt veterantræf anden lørdag i september. I
forbindelse med træffet mødes personer med interesse i veterankøretøjer og andre relevante
faggrupper indenfor netop disse køretøjer. I løbet af dagen vil der være muligt at snakke med andre
veteranklubber og derved få erfaringsudveksling.

Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer:
§ 2 Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1.
suppleant. Suppleant vælges for 1 år. Valgbar er ethvert aktivt medlem og vælges for 2 år, dog således at
halvdelen af bestyrelsen vælges på lige årstal og den resterende del på ulige årstal. En
bestyrelsesbeslutning har kun gyldighed, såfremt et simpelt flertal har stemt for denne. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling.

Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor:
§ 3 Foreningens regnskabsår går fra den 1.1 - 31.12. Foreningen har konto i et pengeinstitut. Relevant
information i forbindelse med dette oplyses af fungerende kasserer. Regnskabet revideres af en aut.
revisor. I forbindelse med arrangementet føres der regnskab. Kassereren kan alene disponere over
kassebeholdningen. . Kassereren skal senest i udgangen af januar og senest 3 uger før afholdelse af
generalforsamlingen aflevere bilag mv. til revisorer. Endelig regnskab og budget vil blive fremsendt 8
dage før mødet.

Foreningens hjemsted:
§ 4 Foreningen hører hjemme i Aabenraa Kommune.

Ordinær generalforsamling:
§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelses skal ske med mindst 14 dages
varsel. Indkaldelsen sker skriftligt. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det. Indvarsling skal ske på
samme måde som til ordinær generalforsamling.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning om klubbens virksomhed gennem det forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkommende forslag behandles
6. Valg ifølge vedtægternes § 2.
7. Evt.

.

Forslag om ændringer i vedtægter, såfremt man ønsker disse bliver behandlet på først kommende
ordinære generalforsamling. For at en ændring lovligt kan vedtages kræves et flertal af de fremmødte
medlemmer stemmer for ændringen.
§ 6 Eventuelt overskud i foreningen kan en gang årligt søges af alle foreninger- klubber primært i
Varnæs-Bovrup nærområder. Der kan ansøges skriftligt mellem 1. april og 30. april, udlodning sker
ultimo maj. Udlodningen offentlig gøres på Varnæs Veterantræfs hjemmeside VBVT.dk Eventuelt
overskud vil primært blive anvendt til byfornyelse/renovering af eksisterende anlæg i det lokale område
og lign.
§ 7 Anvendelse af Forenings eventuelle overskud / formue ved ophør:
Såfremt foreningen ophører, tilfalder klubbens formue en interessegruppe/-forening med interesse for
bevarelse af veterankøretøjer. Beslutningen kan alene træffes på en generalforsamling
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