Vedtægter for Ejby Støtteforening
§1 – Navn, hjemsted og målgruppe
Foreningens navn er Ejby Støtteforening. Foreningens hjemsted er 5592 Ejby (Fyn).
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver borger i det geografiske område, der
er omfattet af dækningsområdet for Ejby Lokaludvalg. Disse medlemmer betaler ikke
kontingent.
Der kan herudover optages medlemmer bosat uden for det nævnte geografiske område.
Disse medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan herunder frit fastsætte kontingenter for yderligere grupperinger,
f.eks. virksomhedskontingenter.
§2 – Formål
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til aktiviteter indenfor rammerne af Ejby
Lokaludvalgs virkeområde.
Foreningen har herunder til formål at gennemføre aktiviteter, hverv med videre til
tilvejebringelse af midler i det omfang, dette godkendes af Ejby Lokaludvalg.
§3 – Bestyrelse
Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges på
generalforsamlingen. Til bestyrelsen kan alene vælges medlemmer af Ejby Lokaludvalg.
Valgperioden følger det pågældende medlems valgperiode i Ejby Lokaludvalg.
Samtlige medlemmer af Ejby Lokaludvalg har krav på en bestyrelsespost såfremt det
ønskes af det pågældende medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Der kan udpeges
yderligere tillidsposter efter behov. Der skal desuden årligt udpeges en revisor, der ikke er
medlem af bestyrelsen for Lokaludvalget i Ejby.
§4 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes en gang årligt, så
vidt muligt umiddelbart efter generalforsamlingen i ejby Lokaludvalg.
Stemmeberettigede er de medlemmer, der også har stemmeret til valg til Ejby
Lokaludvalg.
Dagsordenen skal som minimum indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.

Bereting fra året, der gik
Planer for det kommende år
Aflæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse

6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingenter
8. Eventuelt
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. På
anmodning af et af de fremmødte medlemmer, stemmes ved skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal.
Ændringer i vedtægterne skal dog, for at være gyldige, vedtages med et flertal på mindst
2/3 af de fremmødte medlemmer. Opløsning af foreningen kan kun ske på
generalforsamlingen og da kun med 2/3 flertal. Beslutning om opløsning skal bekræftes
med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest én måned
senere.
Generalforsamlingen indvarsles i på ejby.dk eller pr. e-mail til medlemmerne senest 14
dage før den afholdes.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§5 – Anvendelse af midler
Støtteforeningens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens vurdering på baggrund
af indkomne ansøgninger. Til grund for bestyrelsens vurdering lægges ønsker og behov
fra Ejby Lokaludvalg.
Bestyrelsen fastsætter procedure for ansøgninger.
Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele det disponerede
beløb, overføres det overskydende beløb til følgende år.
Foreningens midler skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse
med foreningens formålsparagraf; alternativt tildeles almennyttige formål i Ejby.

