Vedtægter for Foreningen Den Danske Klosterrute
1.
Foreningen Den Danske Klosterrute har hjemsted i den kommune, hvor formanden bor.
2.
Foreningens formål er at arbejde for Den Danske Klosterrutes beståen og videreførelse samt at fremme
rutens brug.
3.
Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner og organisationer (fx foreninger og menighedsråd). Ved kollektivt
medlemskab opnås pligter og rettigheder svarende til 1 (et) personligt medlemskab.
4.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne med
mindst 1 måneds varsel. Stemmeret har tilstedeværende, der har betalt medlemsbidrag for det indeværende
kalenderår.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. Der indkaldes til mødet med mindst 1 måneds varsel.
Her godkendes beretning og revideret regnskab for det foregående kalenderår, fastsættes medlemsbidrag og
vælges medlemmer og suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/3 af medlemmerne
skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen med forslag til behandling.
5.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 medlemmer
vælges i lige år, 2 medlemmer i ulige år. Første valgperiode er for den ene gruppes vedkommende dog kun
på 1 år. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår ved udløbet af denne første kortere valgperiode.
Desuden vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
Det er bestyrelsens opgave at sikre, at der opstilles det fornødne antal kandidater til valgene.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
6.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og næstformand. Ved optagelse af lån kræves
underskrift af hele bestyrelsen.
Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller underskud.
7.
Ændringer af vedtægter kan kun vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende på en ordinær
generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.
8.
Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens
medlemmer er til stede og stemmer herfor.
Hvis mindre end 2/3 af medlemmerne deltager i generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for opløsning, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan
opløses ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Foreningens formue skal efter bestyrelsens beslutning komme Den Danske Klosterrute til gode, subsidiært
gives til beslægtet formål.
Vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2012

