Vedtægter for Foreningen Masker i Marsken

§1

Foreningens navn er Foreningen Masker i Marsken med hjemsted i Tønder Kommune.
Adressen er hos den enhver tid valgte formand for bestyrelsen.

§2

Foreningens mission er at udgøre en platform for netværk, samarbejde og promovering af
strikkefestivalen Masker i Marsken og parter, som arbejder med fremme af turisme i
marskområdet og for samarbejde med myndigheder, organisationer og fonde samt andre
aktører, der arbejder med regional turisme.
Foreningens formål er at udvikle, promovere og afholde strikkefestivalen Masker i Marsken
en gang årligt, at styrke, bevare og sprede lysten og interessen for strikning og andre
håndarbejdsdiscipliner, som foreningen måtte vælge at inddrage i festivalen, ved at tilbyde
inspirerende workshops, foredrag og events i marskregionen.

§3

Foreningens øverste organ er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest i 2. kvartal.
Indkaldelse sker med tre ugers varsel pr. mail til præsidiets medlemmer, der samtidig er
foreningens medlemmer. Præsidiet består af 20-25 medlemmer.
Bestyrelsen skal bestræbe sig på, at der er en passende geografisk spredning. Optagelse af
nye medlemmer sker ved indstilling fra bestyrelsen og godkendes af det siddende
præsidium, enten på generalforsamlingen eller ved elektronisk afstemning.
Medlemmerne betaler ikke kontingent.
Stemmeberettigede på foreningens generalforsamling er præsidiets medlemmer. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Gennemgang og godkendelse af regnskab/årsrapport
Godkendelse af evt. låneoptagelser
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Evt.

§4

Præsidiet fungerer som støtte for bestyrelsen. Præsidiets opgaver fastlægges efter behov af
præsidiet i samarbejde med bestyrelsen. Præsidiet skal mødes mindst én gang hvert år.

§5

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på maksimum syv medlemmer, som er
udpeget af præsidiemedlemmerne. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år.
Genvalg kan finde sted. Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren kan
vælges uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan for et år ad gangen nedsætte et forretningsudvalg. Formanden for
bestyrelsen er i givet fald formand for forretningsudvalget. Forretningsudvalget træffer sine
beslutninger i møde. Forretningsudvalget fører protokol over sine forhandlinger og
beslutninger, der altid refereres til den øvrige bestyrelse.
§6

Foreningen tegnes af formand og næstformand. Optagelse af lån og pantsætning af aktiver
af enhver art skal godkendes af generalforsamlingen, før hæftelsen påtages.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Kassereren fører regnskabet, der revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens midler er placeret i et pengeinstitut.
Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de fremmødte
medlemmer.

§7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 15
medlemmer af præsidiet skriftligt anmoder herom.

§8

Foreningen kan opløses ved beslutning herom på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den første skal være den ordinære generalforsamling, og hvis
der på begge generalforsamlinger er 2/3 for opløsningen blandt de fremmødte
stemmeberettigede.
Den anden generalforsamling indkaldes som ekstraordinær generalforsamling ved direkte
indkaldelse til præsidiets medlemmer med udtrykkelig angivelse af, at det eneste punkt på
dagsordenen er nedlæggelse af foreningen, herunder beslutning om, hvordan man skal
forholde sig med foreningens aktiver.
Foreningens formue anvendes efter generalforsamlingens beslutning til indbetaling til en
eller flere fonde eller foreninger, der støtter kulturel virksomhed i Tønder Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. november 2021

