Vedtægter for Græsted Veterantræfforening
§ 1. NAVN OG HJEMSTED
1. Foreningens navn er Græsted Veterantræfforening.
2. Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune.

§ 2. FORMÅL
1. Foreningens formål er at afholde Græsted Veterantræf i Græsted, og herunder at
udbrede kendskab til og skabe interesse for veteranting.
2. Foreningen engagerer sig i Græsted bys udvikling.
3. Foreningen deltager i at promovere Græsted Eventplads, og støtter om muligt
arrangementer på Eventpladsen.
§ 3. MEDLEMMER
1. Medlem af foreningen betragtes enhver, der rettidigt har indbetalt kontingent.
2. Medlemskabet gælder for et år ad gangen og for pågældende år, der er betalt
kontingent for. Kontingentet for det følgende år opkræves i november og skal være
betalt 31/12.
3. Nye medlemmer, der er i kontingentrestance til den ordinære generalforsamling
regnes som udmeldte.
4. Medlemsåret følger kalenderåret.
5. Enkeltpersoner, foreninger og firmaer kan være medlem af foreningen.
6. Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af medlemmer, der udøver en for
foreningen skadelig virksomhed. Denne afgørelse kan indankes for den først
kommende ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Indtil
generalforsamlingen har taget stilling, er det ekskluderede medlems
stemmerettigheder suspenderet. Sagen behandles som det første punkt umiddelbart
efter valg af dirigent på denne generalforsamling.
7. Kontingent for det følgende medlemsår fastsættes på den årlige generalforsamling.
8. Enkeltmedlemmer har gratis adgang en dag til Græsted Veterantræf.
§4. GENERALFORSAMLING
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden, bestyrelsen eller mindst en
sjettedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, med angivelse af
dagsorden. Den angivne dagsorden skal følges. En ekstraordinær generalforsamling
skal være afholdt senest en måned efter krav herom er fremsat.
4. Alle former for generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mail eller almindeligt
brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og
sted. Såfremt der foreligger forslag til vedtægtsændringer, skal disse i det
væsentligste angives.
5. Alle fremsatte forslag kan debatteres og omformuleres på generalforsamlingen inden
afstemning.

6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle spørgsmål, der er optaget på
dagsordenen og er desuden beslutningsdygtig i indkomne forslag, såfremt disse er
meddelt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelse
skal udsende indkommende forslag senest 2 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Dette kan ske pr. mail.
7. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:











Valg af dirigent.
Bestyrelsens årsberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt
planer for det kommende år.
Evt. orientering fra samarbejdende parter.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
Fastsættelse af kontingenter.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse og godkendelse af budgettet for det kommende år.
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor (evt. ekstern) og kritisk revisor
Eventuelt.

9. Hver forening har 1 stemme. Den person, der stemmer på vegne af en forening skal
medbringe en fuldmagt fra foreningens bestyrelse.
10. Firmaer har ikke stemmeret.
11. Enkeltmedlemmer opnår stemmeret, såfremt man af bestyrelsen skønnes at have
deltaget aktivt i afviklingen af årets veterantræf, og man er fyldt 15 år.
12. Andre medlemmer har møde og taleret.
13. Generalforsamlingen træffer, hvor intet andet er bestemt, sine afgørelser ved simpelt
stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 1 medlem måtte ønske
det.
14. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Fuldmagter fra enkeltmedlemmer
accepteres ikke.
15. Over forløbet af generalforsamlinger skrives et referat, der underskrives af dirigenten
og formanden.
16. Der skal udsendes referat af generalforsamlingen til alle medlemmer senest 30 dage
efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. BESTYRELSE
1. Bestyrelsen består af formand, sekretær og kasserer samt yderligere 2 medlemmer.
Der vælges yderligere en eller to suppleanter, dog uden stemmeret.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen vælges som følger: ulige år 3 medlemmer og på lige år 2 medlemmer.
4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Der træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i
tilfælde af stemmelighed afgørende.
5. Formanden skal foranledige indkaldelse til nødvendige bestyrelsesmøder og
derudover indkalde, såfremt et bestyrelsesmedlem eller revisor måtte ønske det.

6. Der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger, og et bestyrelsesmedlem, der
ikke er enig deri, har ret til at få sin mening indført i referatet.
7. Træfkoordinatoren deltager i bestyrelsens møder, der omhandler træffet.
8. En enig bestyrelse kan meddele prokura.
9. Bestyrelsen skal med en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om
udførelsen af bestyrelsesarbejdet.

§ 6. TEGNINGSRET OG ØKONOMI
1. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
2. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller i tilfælde af at
formanden er forhindret, af to bestyrelsesmedlemmer.
3. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til dispositioner over foreningens midler.
4. Bestyrelsen kan optage kortfristede lån i forbindelse med afviklingen af
veterantræffet.
5. Foreningen kan udleje sit udstyr og evt. arbejdskraft.

§ 7. ÆNDRING AF VEDTÆGTER
1. Ændring af foreningens vedtægter kan med et stemmeflertal på 2/3 vedtages på en
generalforsamling jvf. § 8, forudsat at 2/3 af de stemmeberettigede har givet
fremmøde. Er der ikke tilstrækkeligt fremmøde, men 2/3 af de fremmødte stemmer
for forslaget, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med 2/3’s flertal,
uanset hvor mange, der giver møde.
§ 8. OPLØSNING AF FORENINGEN
1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når det vedtages på en til dette formål indkaldt
generalforsamling, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer for. Derefter indkaldes alle medlemmer til endnu en ekstraordinær
generalforsamling, som skal indkaldes højst 14 dage efter den førstnævnte. Her kan
en opløsning af foreningen endeligt vedtages ved simpelt stemmeflertal.
2. I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen med respekt for 3. mands ret
søge at fordele eventuelle værdier og ejendele til foreninger eller museer, der
hovedsaligt arbejder med restaurering og bevaring af historisk relateret teknik –
gerne primært med relation til Græsted Veterantræf.
3. I tilfælde af at bestyrelsen tager en beslutning ang. opløsning af foreningen, skal
bestyrelsen inden 3 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
4. Bestyrelsen må ikke, inden opløsningen er godkendt af to på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger, foretage sig aktiviteter til afvikling af foreningen.

Således vedtaget på generalforsamling 7. december 2016.

