VEDTÆGTER FOR FORENINGEN “LØNSTRUP CAFE-BIO”

§ 1. NAVN
Foreningens navn er: "LØNSTRUP CAFE-BIO"

§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er gennem drift af det offentlige kulturhus ”Lønstrup Cafe-Bio” at fremme
filmmiljøet og den folkelige interesse for filmkunst og beslægtede kunstformer, herunder
musik, litteratur, foredragsvirksomhed, m.v.”
§ 3. HJEMSTED
Hjemsted for "Lønstrup Cafe-Bio" er Strandvejen 100, Lønstrup, 9800 Hjørring.

§ 4. MEDLEMSFORHOLD.
Alle, der tilslutter sig formålsparagraffen, kan optages som medlem af foreningen "Lønstrup
Cafe-Bio".
Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
I forbindelse med optagelse som medlem af foreningen skal medlemmet oplyse en e-mail
adresse, hvortil meddelelser til medlemmet kan sendes.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis adfærd giver anledning hertil. Udelukkelse skal
godkendes på førstkommende generalforsamling.

§ 5. STIFTELSE
Foreningen "Lønstrup Cafe-Bio" er dannet ved en stiftende generalforsamling
den 17-01-2001, med ikrafttrædelse pr. d. 17-01-2001.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er "Lønstrup Cafe-Bio"s øverste myndighed.

Foreningen afholder i årets første kvartal ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt medlem
på den e-mail adresse, som vedkommende medlem har oplyst til foreningen, og
indkaldelsen offentliggøres via foreningens hjemmeside.
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan dokumentere
deres medlemskab.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer og referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår til godkendelse.
Orientering om budget for det indeværende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være "Lønstrup Cafe-Bio" i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt indkomne forslag udsendes senest 3
dage før generalforsamlingen til den e-mail adresse, medlemmet har oplyst til foreningen.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og kun vedtages, såfremt
ændringsforslagene er udsendt til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
Til vedtagelse kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal.
Referat fra generalforsamlingen udsendes senest 3 uger efter generalforsamlingens
afholdelse til den e-mail adresse, medlemmet har oplyst til foreningen.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, dersom bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller dersom 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet
ønske derom.
Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen med angivelse
af dagsorden.
Formanden har herefter pligt til at udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling,
senest 14 dage efter ønsket er fremsendt, til afholdelse senest 8 uger efter ønsket er
fremsendt til den e-mail adresse, medlemmet har oplyst til foreningen.
Herefter er proceduren den samme som ved ordinær generalforsamling.

§ 8. BESTYRELSEN
Bestyrelsen er "Lønstrup Cafe-Bio"s øverste myndighed mellem 2 generalforsamlinger og

består af 5 til 7 ulønnede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme
dobbelt.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode på den årlige generalforsamling. I lige
år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer.
På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter med en funktionsperiode på 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen og vælger ud af
sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.
Bestyrelsen udpeger desuden 1 person, der på bestyrelsens vegne er ansvarlig for den
daglige drift.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 9. TEGNINGSRET OG HÆFTELSE
"Lønstrup Cafe-Bio" tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet medlem af
bestyrelsen.
I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden sammen med et andet
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
"Lønstrup Cafe-Bio"s bestyrelse, udvalg, valgte revisor og medlemmer hæfter ikke personligt
for de af "Lønstrup Cafe-Bio" indgåede forpligtigelser, for hvilke "Lønstrup Cafe-Bio" alene
hæfter med dens formue.

§ 10. REGNSKAB
Kassereren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at de nødvendige / lovpligtige regnskaber
foreligger. "Lønstrup Cafe-Bios” regnskabsår følger kalenderåret.
Generalforsamlingen vælger 1 revisor for 1 år ad gangen samt en revisorsuppleant, der
vælges for 1 år ad gangen.
Regnskabet revideres af den valgte revisor.
Bestyrelsen kan lade en lønnet, ekstern revisor færdiggøre regnskabet.
§11. ARBEJDSKRAFT
"Lønstrup Cafe-Bio"s aktiviteter, forevisning af film, billetsalg, administration og filmbooking
mm er baseret på medlemmernes frivillige og ulønnede arbejdskraft.

§ 12 OVERSKUD

Overskuddet vil primært blive anvendt til at konsolidere foreningen og sekundært til
aktiviteter, der fremmer foreningens formål.

§ 13. OPLØSNING
Beslutning om opløsning af foreningen "Lønstrup Cafe-Bio" kan kun træffes på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
På den første generalforsamling skal der være mindst 2/3 flertal af afgivne stemmer for
opløsning. På den anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkelig til en
vedtagelse.
Såfremt "Lønstrup Cafe-Bio" opløses, overgår foreningens midler til andre initiativer med
lignende formål efter bestyrelsens bestemmelse.
Ovenstående vedtægter er vedtaget ved foreningens generalforsamling den 25. marts
2012.

