FORENINGEN KØGE FESTIVAL
VEDTÆGTER

§ 1.

Navn
Foreningens navn er: Foreningen Køge Festival
Stiftet den 30. marts 2011
Foreningen har hjemsted i Køge, Køge kommune.

§ 2.

Formål

Foreningens formål er,
at

skabe et begivenhedsforløb indeholdende en række folkelige, underholdende
og kulturelle arrangementer for alle borgere i Køge og øvrigt interesserede,
hvor Køge festuge har første prioritet, samt

at

samle kommune, erhvervsliv, institutioner og foreninger omkring Køge Festuge,
med det formål at yde økonomisk tilskud til de i Køge Festuge aktivt deltagende
foreninger.

§ 3.

Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages, foreninger, organisationer, erhvervsvirksomheder og enkeltpersoner, som efter skriftlig ansøgning, er blevet
godkendt af bestyrelsen, på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtaget
ansøgning.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 1.
december, hvis den skal være gældende for det efterfølgende år.

§ 4.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt, i årets
første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden, ved bekendtgørelse i
en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne, med mindst 14 dages
varsel før.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før.
Kun fremmødte medlemmer, der har været medlem mindst 3 måneder, og betalt
Kontingent, har stemmeret, hvert medlem har 1 stemme.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af
et medlem, samt vedtægtsændringer 2/3. dele af de afgivne stemmer for forslaget.
På begæring af blot ét medlem, skal afstemning og valg foregå skriftligt.

§ 5.

Dagsorden
Dagsorden til den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Formandens beretning til godkendelse
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg:
A. Valg af formand (ulige årstal)
B. Valg af Næstformand (lige årstal)
C. Valg af Kasserer (lige årstal)
D. Valg af foreningsrepræsentant (ulige år)
E. Valg af 3 til 8 bestyrelsesmedlemmer
F. Valg af 1 til 4 suppleanter
G. Valg af Revisor
H. Eventuelt

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, skal afholdes når et flertal af bestyrelsen eller
mindst 50 % af foreningens medlemmer anmoder herom. Anmodning med
dagsorden fremsendes til bestyrelsen, som varsler min. 8 dage før den
ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 14 dage efter
anmodningen.
Dagsordenen kan kun indeholde et punkt samt eventuelt.

§ 7.

Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet føres af kassereren, under ansvar over for generalforsamlingen.
Foreningens økonomiske midler skal være anbragt i et eller flere anerkendte
pengeinstitutter og bør så vidt muligt, være rentebærende.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisoren skal have adgang til Konto-kik.
§ 8.

Kontingent
Årets medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og skal være betalt
senest ved udlodning af årets overskud eller ved årets udgang.
Enkeltpersoner i bestyrelsen er kontingentfrie, såfremt de ikke repræsenterer en
forening, organisation eller erhvervsvirksomhed. Repræsenterer et
bestyrelsesmedlem en forening, organisation eller erhvervsvirksomhed betragtes
personen som repræsentant for den forening, organisation eller
erhvervsvirksomhed, og har sit medlemskab der. Som bestyrelsesmedlem kan man
ikke repræsentere 2 medlemmer, med mindre der foreligger en skriftlig fuldmagt for
den anden.

§ 9.

Bestyrelsen
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som består af 1 Formand, 1 Kasserer
1 næstformand, 1 foreningsrepræsentant og 3 – 8 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne konstituere sig selv, på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, som minimum skal følgende poster deles ud:
Sekretær, partner-, sponsor- og temadages ansvarlig, stagesmanager,
konferencier,samt ansvarlige for områderne (VIP, backstage, kunstnerne,
stadeholdere, sikkerheden,sociale medier, barer, ølfolk m.m.).
Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen.
Formanden og foreningsrepræsentanten vælges på ulige årstal.
Næstformanden og Kassereren vælges på lige årstal.
Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Genvalg kan finde sted.
Hvis bestyrelsen kommer under 7 personer (inkl. suppleanter), skal der indkaldes
til en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent,eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsn er kun beslutnings dygtig når mindst 5 medlemmer, inkl. Formanden
eller næstformanden er til stede, i tilfælde af stemmelighed, gør Formanden og i
hans fravær Næstformanden – stemme udslaget.

§ 10.

Revisor
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 Revisor.

§ 11.

Forpligtelser
Foreningen Køge Festival tegnes af Formanden, men foreningen repræsenteres af
de bestyrelsesmedlemmer, som har opgaven inden for sit ansvarsområde.
Foreningen forpligtes ved underskrift, over for tredjemand af Formanden og et
bestyrelsesmedlem, dvs. to i forening.
Foreningen forpligter sig til, af et evt. økonomisk overskud at udbetale, tilskud til
de i Køge Festuge aktivt deltagende foreninger, baseret på antal erlagte
arbejdstimer.
Foreningen Køge Festivals bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for
foreningens forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin respektive
formue.

§ 12.

Udelukkelse af foreningen
Et medlem kan, af en enig bestyrelse idømmes karantæne og når særlige forhold
giver anledning hertil, udelukkes af foreningen.
Et udtrådt medlem eller ekskluderet medlem har ikke krav på tidligere erlagt
kontingent eller på foreningens øvrige midler.
Den udelukkede kan altid forlange sagen forelagt generalforsamlingen, til endelig
afgørelse. – Kontingent restance medfører karantæne.

§ 13.

Opløsning
Foreningen Køge Festival kan opløses på en i samme anledning indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal eventuelle aktiver tilfalde børne- og
ungdomsarbejdet i Køge kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2019
Ændringer i kursiv.

