VEDTÆGTER
§1

Navn.
a. Foreningens navn er “Holger Danske”. Foreningens hjemsted er Geilenkirchen,
Tyskland / Brunssum, Nederlandende – området
b. Foreningens arbejdssprog er dansk.

§2

Formål.
a. Foreningen er upolitisk og har til formål, at opretholde dansk skik, brug og kultur,
samt varetage medlemmernes fælles interesser på sociale og kulturelle områder.
b. Foreningen bør samtidig stå som et naturligt koordinerende led for erfaringer, der er
af almindelig pratisk interesse når man lever i en fremmed kultur.

§3

Medlemmerne.
a. Enhver person, der er fyldt atten år og som har interesse i at pleje og udvikle dansk
kulturliv, kan blive medlem af foreningen. Medlemmers børn der er fyldt atten og er
hjemmeboende eller under uddannelse bibeholder deres ret til at deltage i
foreningens arrangementer.
b. Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til formanden.
c. Medlemmer kan udelukkes, hvis bestyrelsen enstemmigt finder deres opførsel i
afgørende spørgsmål skadelig for foreningens formål og anseelse.
d. Det ekskluderede medlem kan indanke sin sag for nærmest følgende
generalforsamling og har ret til at fremføre sit forsvar og i øvrigt overvære sagens
behandling indtil afstemning.

§4

Generalforsamlingen.
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
b. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af
bestyrelsen.
c. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.
d. Hvis der blandt de fremmødte ikke fremkommer krav om skriftlig afstemning,
foretages alle afstemninger ved håndsoprækning. Ved stemmelighed betragtes
forslaget som forkastet.
e. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal.
f. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelselse til hvert
medlem. Indkaldelsen skal indholde en dagsorden.

g. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen finder sted.
h. Indkomne forslag vil være tilgængelige hos bestyrelsen.
i. Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
8. Eventuelt.
j. Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet afgive
en fuldmagt til et (1) andet medlem.
k. Ved afstemning kan hvert medlem gennem fuldmagt repræsentere et (1) fraværende
medlem.
l. Bestyrelsen og revisor vælges i to afdelinger. Valgperioden er et år.
m. Efter bestyrelsens indstilling kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.
n. Referat af generalforsamlingen, underskrevet af dirigenten og formanden,
fremsendes til samtlige medlemmer senest en måned efter generalforsamlingens
afholdelse.
§5

Ekstraordinær generalforsamling.
a. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal indkaldes når mindst ti (10) procent af medlemmerne
fremsætter et skriftligt motiveret ønske herom med angivelse af den ønskede
dagsorden.
b. En sådan generalforsamling indkalds med samme varsel som den ordinære
generalforsamling, og følger samme afstemningsegler.
c. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling, underskrevet af dirigenten og
formanden, fremsendes til samtlige medlemmer senest en måned efter den
ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

§6

Bestyrelsen.
a. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.
b. Bestyrelsen vælger fra sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en
kasserer.
c. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte
arbejdsudvalg, der ledes / koordineres af et fra bestyrelsen udpeget medlem, som
derefter selv med andre interesserede medlemmer danner arbejdsudvalget.
d. Formanden eller tre af bestyrelsesmedlemmerne indkalder til bestyrelsesmøderne.
e. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer er til
stede. Kun tilstedeværende bestyrelsesmedlem har stemmeret.
f. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
g. Såfremt formanden ikke er tilstede, er næstformandens stemme afgørende.

