VEDTÆGTER
FOR
ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB

Vedtægter for Østjysk Frimærkeklub
§1
Klubbens navn og formål
Klubbens navn er: Østjysk Frimærkeklub stiftet 30. november 1981
Klubbens formål er:
at fremme interessen og udbrede kendskab til filateli.
at bistå medlemmerne i alle spørgsmål vedrørende deres samlerinteresse.
at søge etableret og opretholdt samarbejde med lignende klubber/foreninger.
§2
Tilhørsforhold
Klubben kan efter bestemmelse af generalforsamlingen søge optagelse i nationale og regionale forbund, der
varetager filateliinteresser.
Klubben er tilsluttet "De samarbejdende frimærke- og møntklubber i Aarhus og omegn".
3
Medlemskab
Som medlem af klubbens seniorafdeling kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Som medlem af klubbens juniorafdeling kan optages børn og unge i alderen fra 10 til 18 år.
Indmeldelse skal ske på foreningens officielle indmeldelsesblanket. Medlemskab indtræder først, når det første
kontingent er indbetalt.
Udmeldelse af klubben skal ske til formanden eller kasseren. Medlemskab fortabes i tilfælde af mere end 3
måneders kontingentrestance. Et udtrådt medlem har intet krav på foreningens formue.
§4
Medlemsrettigheder
Alle medlemmer har ret til at deltage i klubbens arrangementer, samt adgang til at sælge og købe på klubbens
auktioner og kan deltage i klubbens dubletcirkulation.
§5
Ordinær Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Kun den
kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter og regelmenter.
2. Den ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned under ledelse af en dertil
valgt dirigent. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbens blad
eller ved særlig skrivelse udsendt til klubbens medlemmer.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. skal indsendes skriftligt til formanden inden 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
c. det er besluttet på en tidligere generalforsamling
4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmeudvalg
c. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
d. Behandling af det reviderede regnskabet.
e. Beretning fra funktionsmænd.
f. Fastlæggelse af kontingent.
g. Behandling af indkomne forslag

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter efter
følgende::
På lige årstal:
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsessuppleant
1 revisor
På ulige årstal:
Formand
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsessuppleant
1 revisor
1 revisionssuppleant
Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted).
i. Eventuelt
§ 5a
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
a. bestyrelsen finder det fornødent
b. når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter krav herom. bilagt skriftlig motiveret dagsorden.
c. det er besluttet på en tidligere generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter kravets fremsendelse, og indkaldes med
mindst 14 dages varsel med dagsorden vedlagt.
§ 5b
Afstemningskrav på generalforsamling
Enhver generalforsamling/erkstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte
medlemmers antal. Simpel flertal er afgørende i alle
afstemninger, bortset fra afstemninger om opløsning af klubben jvf. § 13, der for vedtagelse kræver 2/3 flertal
af de fremmødte medlemmer.
§6
Bestyrelsens sammensætning og konstituering
Klubben ledes af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen afholder konstituerende møde snarest efter den ordinære generalforsamling evt. ekstraordinære
generalforsamling og vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne sekretær, dublet-, auktions- og juniorleder efter
behov. Klubbens daglige virksomhed varetages af bestyrelsen, der er kontingentfri,
§7
Klubbens midler
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent vedtaget på generalforsamlingen er gældende
for den følgende sæson, startende den 1 september til den 31. august følgende år. Bestyrelsen kan disponere
over klubbens midler til samlerformål, f.eks. køb af samlinger eller andet materiale til realisation blandt
klubbens medlemmer.
Tegningsret. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Formand og et andet medlem af
bestyrelsen. Kasserer og et andet medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan give prokura til formand og/eller kasserer

§ 8.
Ansvarsforhold
Klubben hæfter med dens midler for de klubben pådragne forpligtelser.
Kasseren samt dubletcirkulations- og auktionslederen er ansvarlig for de hver især betroede pengemidler,
samlinger, samleobjekter eller andre værdier. Dubletcirkulations- og auktionslederen er dog ikke ansvarlig for
tab, der opstår, medens cirkulations- og auktionsmaterialet beror hos medlemmer - herunder for ombytninger
eller for hændelige skader. Det enkelte medlemmer hæfter for de værdier og det materiale, der betros
medlemmet af dubletcirkulations- og auktionslederen eller anden klubfunktion. Ansvaret vedvarer indtil
behørig returnering eller afregning har fundet sted.
§ 9.
Klubmøder
Bytte-, auktions-, foredrags- og lignende møder afholdes efter bestyrelsens bestemmelser hver mandag i
sæsonen fra september til maj.
§10.
Dubletcirkulation og anvisningssalg
Med henblik på at sikre medlemmernes adgang til at erhverve manglende samlermateriale eller at afsætte
dubletmateriale kan klubben oprette et eller flere dubletcirkulationsområder og afholde jævnlige auktioner.
Dubletcirkulations- og auktionsleder vælges blandt klubbens medlemmer. De pågældende kan på klubbens
generalforsamling aflægge beretning om deres virksomhed jfr. generalforsamlingens pkt. 4c.
§ 11.
Realisation
Afdøde medlemmers samlinger kan efter anmodning fra arvingerne realiseres eller købes af klubben. Der
svares en afgift på 10% af det ved realisationen indkomne beløb.
Omkostningerne ved realisationen betales af realisator.
§ 12.
Ekskludering
Medlemmer, der modarbejder klubbens interesser eller overtræder klubbens love, kan eks-kluderes efter
vedtagelse på et bestyrelsesmøde. Eksklusionen kan ad den/de pågældende ind-ankes for den førstkommende
generalforsamling, hvor der gives den/de pågældende ret til fremmøde. Et ekskluderet medlem har intet krav på
foreningens formue.
§ 13.
Klubbens opløsning
Beslutning om opløsning af klubben kan midlertidig træffes af den lovligt indvarslede general-forsamling. når
2/3 ad de fremmødte medlemmer stemmer for dette. Endelig beslutning om opløsning af klubben træffes på en
ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 2 måneder efter den generalforsamling, hvor midlertidig
beslutning om opløsning af klubben er vedtaget. Endelig beslutning om opløsning af klubben kan besluttes ved
simpel flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Klubbens midler eller formue tilfalder et eller flere på generalforsamlingen godkendte formål.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den. 1. oktober 2018

