
Mårslet Frimærke- og Møntklub  

Stiftet den 20. maj 1974  

Vedtægter  
 
1. Foreningen, Mårslet Frimærke- og Møntklub, er stiftet den 20 maj 1974 og har hjemsted i 8320 Mårslet. 
 Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til frimærker og mønter i Mårslet og omegn, samt 
 at bistå medlemmerne i alle filatelistiske og numismatiske forhold.  
 
2. Medlemsmøde afholdes mindst 2 gange hver måned i månederne september - april 
 
3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.  
 Den skal være skriftlig indvarslet til hvert medlem mindst 10 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.  
 Indkaldelse i medlemsbladet med denne frist anses for rettidig indvarsling.  
 
4. Forslag, der ønskes drøftet og besluttet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde  
 senest 5 dage forud for afholdelsen. Forslag skal fremsendes skriftligt. 
  
5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af  
 medlemmerne skriftlig forlanger dette. Der gælder samme varsler som til den ordinære generalforsamling.  
 
6. Såfremt et medlem kræver skriftlig afstemning om et forslag, skal dette ønske imødekommes.  
 
7. Generalforsamlingen er i alle forhold foreningens højeste myndighed, og alle afgørelser træffes ved simpelt  
 stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer for at kunne opnå  
 gyldighed.  
 
8. Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling. Hvis det vedtages, skal der umiddelbart efter afholdes  
 skriftlig afstemning blandt alle foreningens medlemmer. For at opløsning kan ske, skal der være mindst 2/3 af de  
 afgivne stemmer være for opløsningen.  
 Afstemningen skal være afsluttet senest 3 uger efter beslutningen, og der skal på en generalforsamling senest 4 
 uger eftertages beslutning om anvendelse af klubbens midler; beholdningen og ejendele.  
 
9. Regnskabsåret løber fra den 1. september til den 31. august året efter  
 
10. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for det kommende kalenderår.  
 Kontingentet gælder fra den l. januar til den 31. december. Kontingentet skal være betalt senest med udgangen 
 af februar måned i kalenderåret.  
 
11. Foreningen udgiver et medlemsblad, der skal udkomme mindst 2 gange årligt og bl.a. indeholde mødeplan og  
 bestyrelsens navne og adresser.  
 
12. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.  
 Alle valg sker på den årlige generalforsamling. Formanden og l bestyrelsesmedlem vælges for en 2 års periode 
 på en generalforsamling i ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Herudover vælges  
 hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.  
 
13. Der vælges på hver ordinær generalforsamling en revisor og revisorsuppleant.  
 

14. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om eksklusion. Et ekskluderet medlem kan indanke sagen for en general-  

 forsamling.  
 
15. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling.  
 Eventuelle vedtægtsændringer skal være opført som et selvstændigt punkt på dagsordenen.  
 Se i øvrigt punkt 7  

Således vedtaget på generalforsamlingen den 2 .  december 2004 

  

 


