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§1

Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er Solrød Fotoklub.
Klubbens hjemsted er Solrød Kommune/Formandens adresse
Klubbens alternative adresse er:
Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter,
Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

§2

Klubbens formål
Klubbens formål er
- at udbrede interesse for samt brugen af foto og medier.
- at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse og gensidige inspiration
Foreningen indgår i et samarbejde med Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter.

§3

Medlemmer
Som medlem af klubben kan alle optages, som har bopæl i Solrød Kommune, som har
fotografering og dermed beslægtede aktiviteter som en hobby.
Optagelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse.
Melder man sig ind i løbet af et regnskabsår, betales for det antal måneder, der er tilbage
heraf.
Medlemmer har pligt til at oplyse klubben om deres aktuelle e-mailadresse.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis bestyrelsen vurderer, at dette som helhed er
til gavn for klubben.
Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis medlemmet trods to fremsendte
rykkere, ikke har indbetalt det af Solrød Fotoklub opkrævede kontingent.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer, og gælder med virkning
for det følgende regnskabsår.
Foreningen påtager sig ikke erstatningsansvar for medlemmernes ejendele.

§4

Personoplysninger og databeskyttelse.
Ethvert medlem giver ved sin anmodning om medlemskab af Solrød Fotoklub samtidig
klubben tilladelse til, at registrere følgende medlemsdata:
Medlemsnummer, fornavn og efternavn, adresse, mailadresse, telefonnummer/-numre,
kontingentindbetalinger og evt. restancer samt eventuelt tillidshverv (bestyrelses-medlem
o.l.).
Alt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
Ønskes alle eller dele af registrerede data slettet, kan dette ske ved at indsende en mail
herom til info@solrod-fotoklub.dk. Da et minimum af data om medlemmerne er
nødvendig for at kunne administrere klubben, kan sletning af registreringer medføre
ophør af medlemskab af denne

§5

Kontingent
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Klubbens kontingent for det følgende regnskabsår fastsættes på den ordinære
generalforsamling og opkræves forud helårligt hver den 1. januar med en betalingsfrist
på 14 dage.

§6

Bestyrelse
Solrød Fotoklubs daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af seks
medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år, dog således at
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i henholdsvis lige og ulige år.
To suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Det henstilles at alle grupper, om muligt bliver repræsenteret i bestyrelsen. Ligeledes
henstilles der til at der maximum vælges to personer fra hver gruppe.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er
til stede (enten formand, næstformand eller kasserer skal være repræsenteret).
Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med dennes vedtægter, samt
generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen mødes senest 14 dage efter nyvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og fører forhandlingsprotokol/referat,
der underskrives/godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Formanden eller - i dennes fravær - næstformanden/ kassereren indkalder til
bestyrelses-møde med angivelse af dagsorden og leder bestyrelsens møder.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme
afgørende.
Bestyrelsen kan - med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem - nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Bestyrelsen er ulønnet. Der kan dog ydes kompensation for dokumenterede udgifter
afholdt i forbindelse med bestyrelsens arbejde i form af f. eks. telefongodtgørelse,
rejseudgifter, diæter o.l.
Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt m.h.t. drøftelser og beslutninger truffet på
bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen træffer beslutning om, hvordan dennes drøftelser og beslutninger, samt øvrig
intern kommunikation skal formidles til medlemmerne.
Valgte suppleanter kan - uden stemmeret - deltage i bestyrelsens møder, og har samme
tavshedspligt som bestyrelsesmedlemmer.
Revisor og revisorsuppleant vælges for en periode af et år.
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§7

Tegningsregler og hæftelse
Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formand og næstformand eller kasserer i
forening.
Optagelse af lån, salg/pantsætning, samt anden økonomisk hæftelse, kan alene
besluttes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer og/eller bestyrelse nogen hæftelse for de
forpligtelser, der tegnes i foreningens navn.

§8

Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel via e-mail og ved opslag i
Solrød Fotoklubs mødelokale.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, som har betalt kontingent for den periode
hvori generalforsamlingen afholdes senest 14 dage før afholdelsen,.
Medlemmer i kontingentrestance kan ikke deltage i generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. Forslag,
der indkommer senere vil ikke kunne komme til afgørelse på generalforsamlingen.
Alle rettidigt indkommende forslag udsendes/fremlægges sammen med dagsorden.
Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Herfra dog undtaget forslag til
vedtægtsændringer og klubbens opløsning, der afgøres som anført i §§ 13 og 14.
Ved stemmelighed bortfalder forslagene.

§9

Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af regnskab.
6. Fastlæggelse af budget - herunder kontingent.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 6
9. Valg af to suppleanter for et år
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
11. Eventuelt
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§ 10 Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Såfremt et medlem ytrer ønske om skriftlig afstemning, skal dette imødekommes. Ved
personvalg med flere end en opstillet, anvendes altid skriftlig afstemning.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i Solrød Fotoklubs
forhandlingsprotokol/referat, der underskrives af dirigent, referent og formand.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til
formanden.

Er betingelserne for indkaldelse opfyldt, skal bestyrelsen, inden to måneder efter
modtagelsen af begæringen, og med 14 dages varsel skriftligt med dagsorden indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker via e-mail og opslag i
klublokalet.

§ 12 Regnskab.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Revisor skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik.
Det revisorpåtegnede regnskab underskrives af bestyrelsesmedlemmerne og udsendes
sammen med dagsorden for generalforsamlingen.
Regnskabet forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Klubbens midler indsættes i et anerkendt pengeinstitut i klubbens navn.

§ 13 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer træder i kraft på vedtagelsesdagen.

§ 14 Opløsning.
Foreningen kan kun opløses såfremt det på en generalforsamling vedtages af mindst 3/4
af de fremmødte.
Ved opløsningen af klubben tilfalder klubbens aktiver Aktivitets- og Frivilligcentret i Solrød
Kommune.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 27.marts 2019
Tidligere vedtægter: De første vedtægter for klubben blev vedtaget den 06.09.1993, og senere
ændret på følgende datoer: den 29.11.1993, den 25.09.1995, den 27.01.2000, den 25.02.2006,
den 20.04.2006, den 21.02.2007, den 24.02.2011, den 27.02.2013 og den 27.03.2019
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