Sjølund Genbrug
Vedtægter
§ 1 Navn
Foreningens navn er Sjølund Genbrug og dens hjemsted er Næstved kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at støtte socialt udsatte primært i Næstved kommune.
Midler til formålet fås dels ved at drive en genbrugsbutik dels ved medlemskontingent.
Foreningen bygger på det kristne grundlag.

§ 3 Medlemskab og kontingent
Alle der ønsker at støtte foreningens formål kan optages som medlem.
Kontingent betales ved indmeldelse og opkræves derefter hvert år inden 1. marts.
Kontingent fastsættes på foreningens årsmøde for det kommende år.
Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan eksludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål.

§ 4 Årsmøde
A. Indkaldelse
En gang årligt inden udgangen af april måned afholdes årsmøde for foreningens medlemmer.
Et medlem er stemmeberettiget på årsmødet, når medlemskontingent er indbetalt senest 15. marts.
På årsmødet forelægger bestyrelsen beretning og regnskab til godkendelse.
Årsmødet skal indkaldes elektronisk eller pr. brev med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden samt
vedlagt foreløbigt regnskab og eventuelt indkomne forslag.
Revideret regnskab fremlægges på Årsmødet.

B. Dagsorden
Dagsordenen for årsmødet skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab og godkendelse heraf
Budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt
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C. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødets
afholdelse.

D. Afstemning
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver godkendelse af 2/3 af de på årsmødet fremmødte medlemmer.

E. Sammensætning
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. På valg er 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år for en
valgperiode på 2 år.
Der vælges yderligere 1 suppleant for en valgperiode på 1 år.

F. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter årsmødet med formand og næstformand.

G. Ekstraordinært medlemsmøde
Ekstraordinært medlemsmøde kan indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel eller skal afholdes inden 4 uger,
hvis der tilgår bestyrelsen en skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 25 % af
medlemmerne.

H. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Bestyrelsen afholder minimum 4 årlige bestyrelsesmøder, indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af
dagsorden med minimum 10 dages varsel, hvortil suppleanten, kassereren og butikslederen kan deltage.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og heraf skal mindst 3 være enige.

§ 5 Daglig drift af genbrugsbutikken
Bestyrelsen udpeger en butiksleder, som forestår driften af genbrugsbutikken i henhold til bestyrelsens
retningslinjer.
Al arbejde i forbindelse med drift af genbrugsbutikken udføres af ulønnede frivillige medarbejdere.
Der kan udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster, når der køres i Sjølund Genbrugs tjeneste.

§ 6 Regnskab og formue
Bestyrelsen udpeger en kasserer.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet skal før årsmødet være revideret af den af årsmødet valgte revisor.
Overskud uddeles fortrinsvis via etablerede støtteformål, f.eks. allerede eksisterende julehjælp.
Der må ikke uddeles penge direkte fra genbrugsbutikkens kasse.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der bl.a. skal indeholde en procedure for ansøgning og bevilling af
støtte.
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for butikslederen.
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§ 7 Tegning og hæftelse
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 8 Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på årsmødet med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås
denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til et ekstraordinært medlemsmøde på hvilket
opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens Sjølund Genbrugs opløsning uddeles eventuel formue til etablerede sociale støtteorganisationer i
Næstved kommune.

Vedtaget på årsmødet den 5. april 2016

………………………………………………………………………….
Erik Terp (formand)

……………………………………………………………………………
Karen Marie Bøggild (næstformand)

………………………………………………………………………….
Anette Engmose Larsen

……………………………………………………………………………
Jens-Erik Hegelund

………………………………………………………………………….
John Skytt
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