Vedtægter for foreningen ”Kerteminderevyens Venner”
1. Foreningens navn er ”Kerteminderevyens Venner”. Som medlem kan
optages enhver, der er interesseret i Kerteminderevyens ve og vel, og
personer med særlig betydning for dansk revy kan optages som
kontingentfri æresmedlemmer.
2. Foreningen har til formål at gøre det praktisk og økonomisk muligt at
gennemføre en kerteminderevy med appel til hele landet. Den ønsker
samarbejde med erhvervs- og kulturliv på Fyn og ønsker desuden aktivt
at involvere sine medlemmer i revyens liv.
3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes hvert år i april. Datoen offentliggøres af bestyrelsen til
medlemmerne via e-mail mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden.
3. Orientering om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
4. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab
(regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december).
5. Orientering om foreningens arbejdsplaner for det kommende år, herunder orientering fra revydirektøren om
den senest afviklede samt den kommende revy.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
9. Behandling af forslag fra medlemmerne.
10. Eventuelt.
5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal sendes skriftligt (mail accepteres) til bestyrelsens formand og være
denne i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med
mindst otte dages varsel på samme måde som ordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis
en fjerdedel af medlemmerne eller mindst 30 anmoder herom.
7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal
fremmødte. Sager, der behandles af generalforsamlingen, afgøres ved
simpel stemmeflerhed.
8. Vedtagelse af lovændringer eller beslutning om foreningens
ophævelse kræver fremmøde af 1/3 af medlemmerne, og forslag
herom skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Såfremt et
tilstrækkelig antal medlemmer ikke er mødt, hvis sådanne forslag står
på dagsordenen, skal der med otte dages varsel indkaldes til ny generalforsamling. Da er generalforsamlingen beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved opløsning træffer den opløsende generalforsamling
bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens midler.
9. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der
konstituerer sig selv. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift
nødvendige udvalg.
10. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for
foreningens forpligtelser.
Således vedtaget på stiftende møde søndag d. 25. marts 2012 på
Tornøes Hotel.
Revideret på generalforsamling 8. april 2014 og på generalforsamling
30. april 2015.

