VEDTÆGTER FOR ARGONAFTES (4 sider)
§ 1. Navn, formål, hjemsted
Foreningens navn er Argonaftes og foreningens hjemsted er København.
Foreningen har til formål at fremme og bevare de dansk-græske kulturelle
relationer, gennem undervisning i danske og græske folkedanse, foredrag om
dansk og græsk skik og brug, traditioner, musik, teater, historie og religion.
Foreningen er uafhængig af politiske interesser.
§ 2. Medlemsforhold
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens formål og virke.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af navn,
adresse, telefonnummer og fødselsdato.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens
medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt
den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt
eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet
af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige
medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens kasserer senest med 1 måneds
varsel til regnskabsårets udgang. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af
de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for
foreningen. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent,
slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller
slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen
for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og træder
i kraft ved næste regnskabsårsskifte. Generalforsamlingen kan beslutte et særligt
kontingent for unge under 18 år og familier.
Medlemsrettigheder og pligter
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens
formålsbestemmelse.
§ 3. Bestyrelsen
Opgave og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer
valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 medlemmer vælges i ulige år
og mindst 1 medlem vælges i lige år. Der vælges en suppleant, som er på valg
hvert år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder
suppleanten. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter
generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen
varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes når
formanden finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der
afholdes mindst 2 møder årligt. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af
dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat. Bestyrelsen
træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Suppleanten kan deltage i
bestyrelsesmøderne. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende
formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4. Generalforsamlingen
Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal
indkaldes når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav
herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved
særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.
Kompetence
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære
generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed.
Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne år til godkendelse, ligesom
der vælges bestyrelse og 1 revisor. Forslag, fra medlemmerne, der ønskes
behandlet udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert
medlem har 1 stemme. Afstemningen finder sted skriftligt, såfremt blot ét af de
fremmødte medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således
at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således at hvert fremmødt
medlem kun kan medbringe én fuldmagt. Kun medlemmer med betalt kontingent
for indeværende år har stemmeret.
§ 5. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 1. januar – 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 1 revisor,
som skal være valgt blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen. Kassereren
indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte
regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og
udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 6. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller dennes
stedfortræder og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende
forpligtelser.

§ 7. Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling
med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 8. Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse af en generalforsamling med 2/3
majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er
bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken
opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning gives foreningens formue til velgørende formål for
børn og unge efter bestyrelsens valg.
Ændret og vedtaget på generalforsamlingen d. 8. februar 2015

