
1. § 1 Rudme Festival navn og status

1.1. Navn: Rudme Festival

1.2. Hjemsted: Faaborg-Midtfyn Kommune

2. § 2 Foreningens formål

2.1. At arbejde for at få flere unge engageret i kulturel udfoldelse,
entreprenørskab, projektledelse og frivillighed gennem afholdelsen af
kulturelle arrangementer.

2.2. At støtte lokale unge initiativer, samt ligesindede projekter på tværs af
regioner.

2.3. Efter bedste evne, at støtte andre kulturelle arrangementer med et
almennyttigt og velgørende formål, herunder støtte til foreninger.

3. § 3. Medlemskreds
3.1. Alle enkeltpersoner kan optages i foreningen hvis denne tilslutter sig

foreningens formål.
3.2. Optagelsen sker for en 1 årig periode fra 01-11 til 31-10.
3.3. Som medlem har man ret til at stille op til bestyrelsen.
3.4. Som medlem har man stemmeret ved generalforsamlingen.

3.5. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

4. § 4 Rudme Festival sammensætning og valgmåde

4.1. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en 2 årig

periode.

4.2. Bestyrelsen konstituerer sig med forperson og kasserer, samt øvrige

poster og udvalg efter en fastlagt og vedtaget samtykkeerklæring. Dette

udformer sig i, i alt, 11 bestyrelsesposter.

4.3. Bestyrelsen har ene og alene ansvaret for økonomien.

4.4. Bestyrelsen og Arrangørgruppen udgør således kernen af foreningens

arbejde. De skal stå for foreningens drift.

4.5. Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde ud fra drøftelser og

hensigtsmæssigheder. Opgaver fordeles efter aftaler, og der kan

nedsættes et antal udvalg efter ønsker og behov.



4.6. Forperson og kassereren tegner foreningen.

5.

§ 5 Økonomi og regnskab

5.1. Finansieringen af Rudme Festival foreningens aktiviteter sker gennem,

entrebetaling, salg af drikkelse og mad under foreningens

arrangementer, årligt kontingent fra medlemmer og evt. tilskud og

sponsorater.

5.2. Regnskabet følger kalenderåret og forelægges til godkendelse på

generalforsamling.

5.3. Kassereren varetager den daglige økonomiforvaltning med kontakt til

bank og med orientering til resten af bestyrelsen.

5.4. Evt. overskud fra foreningens aktiviteter skal gå til initiativer og

foreninger i overensstemmelse med formålsparagraffen (§ 2).

5.5. Det er kassereren og forperson der har adgang til foreningens konto.

6. § 6 Ordinær generalforsamling

6.1. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling mellem September og

December måned. Indkaldelse hertil sker med minimum 2 ugers varsel

ved annoncering på Facebook og via. mail til foreningens medlemmer,

hvoraf dagsordenen fremgår:

6.1.1. Valg af dirigent.

6.1.2. Bestyrelsens beretning.

6.1.3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

6.1.4. Behandling af indkomne forslag.

6.1.5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.

6.1.6. Valg af forperson og kasserer.

6.1.7. Eventuelt.

6.2. Alle medlemmer, kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på

generalforsamlingen.

6.3. Forslag skriftligt til forpersonen senest 1 uge inden

generalforsamlingen.

6.4. Generalforsamlings referat underskrives af forperson & dirigent.



7. § 7 Ekstraordinære generalforsamling

7.1. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes hvis almindeligt

flertal i bestyrelsen forekommer.

7.2. Indkaldelsen herved skal ske med minimum 2 ugers varsel.

8. § 8 Vedtægtsændringer

8.1. Vedtægtsændringer skal fremlægges ved generalforsamlingen eller

ekstraordinær generalforsamling og kan ved et almindeligt flertal blive

forkastet.

8.2. Alle medlemmer af foreningen kan foreslå vedtægtsændringer

9. § 9 Opløsning af Rudme Festival

9.1. Opløsning af Rudme Festival foreningen kan ske, hvis det besluttes på

generalforsamlingen med ⅔ flertal, eller ved en ekstraordinær

generalforsamling med ligeledes ⅔ flertal.

9.2. Ved indkaldelsen skal det fremgå af dagsordenen at foreningens

opløsning er på programmet.

9.3. Ved beslutning om opløsning vil eventuel formue tilgå almennyttige

formål, som beskrevet i formålsparagraffen (§ 2).

9.4. Formuen skal overgå til modtagerne senest 6 måneder efter

foreningens ophør er vedtaget ved en generalforsamling.
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