Vedtægter for foreningen Vikingemarked i Hobro
Formål:
Vikingemarked i Hobro arbejder for at skabe et årligt tilbagevendende vikingemarked i Hobro og
markere Hobro som en vikingeby.
Markedet skal så vidt muligt være tro mod et autentisk vikingemarked og samarbejde med
foreninger, som har tilsvarende formål.
Kontingent:
Kontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen.
Betalt kontingent er en forudsætning for at afgive sin stemme på generalforsamlingen.
Kontingent: 50 kr. for personer.
Kontingent: 500 kr. for foreninger.
Generalforsamlingen:
a.

Generalforsamlingen er øverste myndighed og altid beslutningsdygtig ved almindeligt flertal
blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Man er stemmeberettiget, når man er
godkendt af bestyrelsen og når kontingent er indbetalt før eller i forbindelse med
generalforsamlingen. Medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen
vælges ud fra medlemmerne.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling med 2 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling
sker ved annoncering på de sociale medier.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
1 uge før generalforsamlingen.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af et flertal i bestyrelsen eller
skriftligt af 2/3 af medlemmerne.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

b.
c.
d.
e.
f.

Dagsorden for generalforsamling:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning
Bestyrelsens handlingsplan for det kommende år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Fremlægning af budget, herunder forslag til kontingent for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.
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Bestyrelsen:
a) Består af 7 medlemmer. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år. Bestyrelsen
konstitutionerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. I ulige år vælges 4
medlemmer, i lige år vælges 3 medlemmer. Formand og næstformand er ikke på valg
samme år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er fremmødt 4 bestyrelsesmedlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
b) Bestyrelsen er ansvarlig for:
At varetage foreningens interesser efter vedtægterne.
At koordinere og styre foreningens økonomiske forhold.
At arbejde for, at vikingemarkedet og Hobro bliver kendt og besøgt.
c) Foreningen kan tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i fælleskab.
Ansvar:
Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forhold.
Foreningens opløsning:
Foreningen Vikingemarked i Hobro kan kun opløses ved, at et flertal af de fremmødte
stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger stemmer for
en opløsning.
Eventuelle værdier tilfalder Vikingecenter Fyrkat til brug i formidlingen af vikingetiden.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2017.
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