Vedtægter for ”Alfefolket” – Faery Meadows venneforening
Navn
§1
Foreningens navn er ”Alfefolket” – Faery Meadows venner, og har hjemsted i Sorø
kommune.

Formål
§2
Foreningens formål er:
At udbrede kendskabet til og interessen for Faery Meadows – Center for Natur Kultur
Helbred
At støtte op om aktiviteter i Faery Meadows, herunder fungere som idéforum for fremtidig
udvikling.
At medvirke til organisering af frivillige i laug og netværksgrupper

Midler
§3
Foreningens midler består af:
Årlige kontingenter for medlemmer
Gaver fra medlemmer eller andre, herunder testamenterede gaver

Medlemmer
§4
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og husstande, der ønsker at deltage i
bevarelsen og udviklingen af Faery Meadows som Center for Natur Kultur Helbred.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemskab giver:
Orientering om foreningens aktiviteter pr. nyhedsmail 2-3 gange årligt
Gratis adgang til den årlige vennedag i forbindelse med generalforsamlingen
Tilbud om medlemsarrangementer, kurser, workshop og udflugter
Gratis overnatning på shelterpladsen i Faery Meadows
Rabat på brænde ved egen overnatning

Medlemskab ophører
Hvis kontingentet ikke er betalt senest 31. marts i det løbende kalenderår.

Generalforsamling
§5
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinøre generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni og indkaldes med 3
ugers varsel. Indkaldelsen sker i nyhedsmail og offentliggøres på foreningens
facebookside.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med 2 ugers varsel enten efter forslag
fra bestyrelsen, såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det, eller efter skriftligt
forlangende af mindst 1/5 af medlemmerne.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af årsregnskab
Indkomne forslag
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag fra medlemmerne til behandling af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §8. Hvert medlem har
en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen
§6
Venneforeningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.
Genvalg kan finde sted.
To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Et til tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Valg af to suppleanter, der vælges for et år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer
og kommunekontakt.
Dagsorden for bestyrelsesmødet meddeles til bestyrelsens medlemmer mindst 7 dage før
mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved simpeltflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift, herunder forvaltningen af foreningens formue.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem til kontaktperson i den lokale
paraplyorganisation NaFri.

Økonomi og regnskab
§7
Foreningens midler skal anvendes til formål, der støtter og udvikler Faery Meadows.
Foreningens kasserer administrerer medlemskartoteket, opkræver medlemskontingenter og
fører foreningens regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer og ophævelse
§8
Vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen kræver ¾ flertal blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede på en generalforsamling.
Ophæves foreningen, tilfalder dens formue Faery Meadows.

Ikrafttrædelse
§9
Vedtægterne træder i kraft den 7. marts 2020.

