Elysions vedtægter

Vedtægter i foreningen Elysion
§1 - Navn og sted
Stk. 1. Foreningens navn er Elysion
Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune.
§2 - Formål
Stk. 1. Foreningen Elysion er en partipolitisk uafhængig forening.
Stk. 2. Elysion ønsker at udvikle unge til hele, kreative og sociale individer jf. Landsforeningen
Bifrosts værdigrundlag. Dette vil foreningen gøre med rollespil som vores primære metode jf.
vores vision.
§3 - Medlemskab
Stk. 1. Et medlemskab opnås ved indbetaling af et kontingent og ved at indsende
tilmeldelsesblanketten, der findes på foreningens forum.
Stk. 2. Et medlemskab varer fra d. 1. januar til d. 31. december det pågældende år, som
kontingentet er indbetalt.
Pkt. 1. Kontingentet nedsættes med 50% fra d. 1. juli.
Pkt. 2. Ønsker et medlem at melde sig ud indenfor det pågældende år, sker det ved
skriftlig henvendelse til formand eller kassér. Kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 3. Bestyrelsen kan på opfordring af et medlem give et andet medlem midlertidig karantæne
fra foreningen og et udvalg af foreningens aktiviteter med undtagelse af generalforsamlinger på
op til 3 måneder, hvis de når til enighed om, at medlemmet er skadende for fællesskabet
og/eller for andre medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen samlet kan fremsætte forslag om et andet medlems eksklusion fra
foreningen og dens aktiviteter ved en generalforsamling. Denne eksklusion er permanent.
Pkt. 1. Et medlem kan fremsætte forslag om ophævelse af eksklusionen af et tidligere
medlem til en generalforsamling.
§4 - Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste instans.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i løbet af det første kvartal. Medlemmer
indkaldes senest 21 dage før over mail og ved opslag i foreningens forum.
Stk. 3. Alle medlemmer har en stemme til generalforsamlingen.
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Pkt. 1. Hvis et medlem ikke selv har mulighed for at deltage til en ordinær
generalforsamling, er det muligt at brevstemme eller at tildele en skriftligt fuldmagt til et
andet medlem, der så kan stemme i medlemmets navn.
Pkt. 2. Et medlem kan kun have ét andet medlems fuldmagt med til mødet.
Pkt. 3. Hvis et medlem ikke selv har mulighed for at deltage til en ekstraordinær
generalforsamling, er det muligt at brevstemme, men ikke tildele en fuldmagt som ved ordinær
generalforsamling.
Stk. 4. En ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
● Valg af dirigent og referent
● Året Der Gik v. formand og bestyrelse
● Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for næste år
● Fastsættelse af kontingent
● Valg til bestyrelse
● Valg af kritiske revisorer
● Valg af suppleanter
● Behandling af indkomne forslag
● Eventuelt
Stk. 5. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 6. Den færdige dagsorden skal udmeldes på mail og foreningens forum senest 7 dage
inden generalforsamlingen.
Stk. 7. Hvis et medlem ønsker at stille op eller genopstille som bestyrelsesmedlem, skal den
siddende bestyrelse informeres senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8. Beslutninger til generalforsamlingen træffes ved et relativt simpelt flertal ved
håndsoprækning. Hvis minimum ét medlem ønsker en privat afstemning, vil beslutningerne blive
truffet ved en skriftlig afstemning.
§5 - Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det overfor formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at anmodningen er
kommet til formandens kendskab, eller så snart det er muligt at finde lokaler. Når der indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling, skal der samtidig sendes dagsorden ud.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
● Valg af dirigent og referent
● Behandling af indkomne forslag
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●

Evt.

§6 - Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra foreningen. Posterne er som følger: Formand,
næstformand, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover 1-3 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen sidder som bestyrelse fra generalforsamlingen, de vælges på, til og med
næste generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsens opgave er at stå for foreningens daglige drift, herunder at være i kontakt
med projektledere og medlemmer, at holde styr på foreningens økonomiske midler, og at drive
foreningens forum.
§7 - Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren.
Stk. 4. Al overskud fra arrangementer, afsluttede kampagner og enkeltstående scenarier, som
afholdes ved hjælp af foreningens midler, skal gå til foreningen, sådan at nye arrangementer,
kampagner og enkeltstående scenarier kan støttes af foreningen.

§8 - Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kassereren og/eller formanden.
Stk. 2. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsret til medlemmer af foreningen, hvis bestyrelsen
enstemmigt finder det nødvendigt.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.
Stk. 4. Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for
medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, eller dennes personlige
ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker eventuelle skader mm.
Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller
tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er
opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt
eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud
efter folkeoplysningsloven.
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§9 - Vedtægtsændringer
Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal til en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft øjeblikkeligt efter endt generalforsamling.
Stk. 3. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at
de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.
§10 - Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun aktivt finde sted med 2/3 flertal til en generalforsamling,
hvor forslaget om opløsning fremgår af dagsorden.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning gå til et afsluttende arrangement bestemt
ved den opløsende generalforsamling og evt. overskud til Landsforeningen Bifrost, således
foreningens vision kan leve videre.
Stk. 3. Ved fare for administrativ opløsning kan generalforsamlingen omgå §4, stk. 5, 6 og 7.
§11 - Datering
Vedtaget 02.03.2019.

4 af 4

