Vedtægter for foreningen
MitMidtfyn
1.

Navn
1.1. Foreningens navn er MitMidtfyn, og omfatter lokalrådsområderne: Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev,
Hillerslev, Krarup-Espe, Kværndrup, Ringe, Rudme og Ryslinge.
1.2. Foreningen er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

2.

Formål
2.1 Foreningen er partipolitisk neutral og har til formål at understøtte udviklingen af Midtfyn - se pkt. 1.1.
således, at hele området udvikler et stærkt fællesskab, som kendetegnes ved, at det i alle egne af Midtfyn
forbliver et godt og attraktivt sted at bo, arbejde og leve, samt
•

at være et koordinerende forum, der kan bidrage til at sikre udviklingen af Midtfyn, være talerør og
styrke samarbejdet mellem de mange aktører på egnen, herunder handel, erhverv og kommune

•

at fremme forståelsen og samarbejdet mellem foreningens medlemmer

•

at promovere Midtfyn eksempelvis via:
Hjemmesiden: www.mitmidtfyn.dk
Bosætningsfremmende aktiviteter
Deltagelse på events

3.

Medlem
3.1. Som medlemmer kan optages enkelt personer, upolitiske foreninger og virksomheder, som vil arbejde for
foreningens formålsparagraf.
3.2. Medlemskab sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
3.3. Udmeldelse af foreningen finder sted med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår. Eventuelt
indbetalt kontingent refunderes ikke.
3.4. Der oprettes og føres en medlemsfortegnelse.

4.

Foreningens ledelse
4.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
4.2. Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen søger man at opnå en repræsentativ fordeling i forhold til
foreningens forskellige medlemstyper og lokalområder
4.3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. I lige år vælges (3) 5 medlemmer og i ulige år (2) 4 medlemmer. I
2021 trækkes der i forbindelse med valget lod mellem de valgte medlemmer om hvilke medlemmer, der skal
være på valg allerede i 2022.
4.4. På generalforsamlingen vælges tillige en 1. og en 2. suppleant – Disse vælges for 1 år ad gangen.
4.5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
4.6. Bestyrelsen afholder mindst et møde hvert kvartal.
4.7. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i
dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
4.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 (5) bestyrelsesmedlemmer er til stede.
4.9. Der tages referat af bestyrelsens møder, som udsendes til alle interessenter.

5.

Daglig ledelse
5.1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
5.2. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte underudvalg til behandling af særopgaver.

6.

Tegningsberettiget
6.1. Formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening tegner foreningen.

7.

Kontingent og midler til foreningen
7.1. Foreningens midler tilvejebringes bl.a. ved kontingent fra foreningens medlemmer, driftsstøtte samt tilskud
fra private og offentlige virksomheder, fonde mv.
7.2. Efter indstilling fra bestyrelsen fastsættes det årlige kontingent af generalforsamlingen.

8.

Generalforsamling
8.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
8.2. Hvert medlemskab af foreningen har en stemme.
8.3. Stemmeret fordrer, at medlemmet er indmeldt senest 30 dage før generalforsamlingen og at kontingent er
indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingen.
8.4. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, idet den befuldmægtigede dog skal være medlem af foreningen. Ingen
kan stemme ved fuldmagt for mere end ét medlem.
8.5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
8.6. Generalforsamlingen kan afholdes digitalt
8.7. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. mail med mindst 30 dages varsel.
8.8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for året
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget til orientering
Fremlæggelse af kontingent for de forskellige medlemskategorier til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 1. og 2. suppleant
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant, som er regnskabskyndige.
Eventuelt.

8.9. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen
8.10. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot en stemmeberettiget forlanger det.
8.11. Afstemning på generalforsamling afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer
og opløsning af foreningen jfr. pkt. 12. og 13.
8.12. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden,
hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
9.

Ekstraordinær generalforsamling
9.1. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme frist og på samme måde som til
ordinær generalforsamling.
9.2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at 1/3 af medlemmerne
har fremsat skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Kravstillerne skal have betalt kontingent.

10.

Regnskab
10.1. Regnskabsåret er kalenderåret.
10.2. Regnskabet føres, så det giver et retvisende billede af foreningens økonomiske resultat og dens aktiver og
passiver.
10.3. Regnskabet revideres af 2 regnskabskyndige personer, der vælges på generalforsamlingen for et år ad
gangen.

11.

Hæftelse
11.1. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.
11.2. Ingen af de deltagende medlemmer i foreningen hæfter personligt for foreningens gæld.

12.

Vedtægtsændringer
12.1. Vedtægtsændringer kan alene vedtages af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af medlemmerne stemmer
for ændringen. Stemmer 2/3 af de fremmødte medlemmer for vedtægtsændringen, men ikke 2/3 af
foreningens medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan
vedtages med 2/3 flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.

13.

Opløsning
13.1. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens arkivalier samt eventuelle formue anvendes i
overensstemmelse med formålsparagraffen.
13.2. Beslutning om foreningens opløsning sker efter reglerne for vedtægtsændring i pkt. 12.1

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27.01.2021.

