Love og vedtægter.
§ 1. Klubbens navn:
Skovlunde Fotoklub (SAF)
Klubbens hjemsted er:
Ballerup kommune/ Skovlunde.

§ 2. Formål:
Klubbens formål er uafhængigt af kommercielle interesser, at samle fotoamatører og andre interesserede og
gennem klubben i fællesskab, at fremme interessen og kendskabet til fotografiet.
§ 3. Medlemmer:
Stk. 1. Alle med interesse for fotografi kan optages i klubben.
Stk. 2. Passive medlemmer:
Der kan ikke være passivt medlemskab.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan optages pa generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 4. Ægtefælle/samlever/familie medlemmer, kan deltage i arrangementer efter aftale medlemmerne imellem.

§4. Kontingent:
Stk. 1. Ved indmeldelse betales indeværende kvartals kontingent.
Stk. 2. Det årlige kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3. Kontingentet forfalder til betaling på kvartalets første dag.
Stk. 4. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal alt skyldigt kontingent være betalt.
Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes efter 3 mdr. restance, og kan kun genoptages, når forfalden kontingent samt et
opkrævningsgebyr, der svarer til et halvt kvartals kontingent (for aktive) er betalt.
Stk. 6. Klubben optager æresmedlemmer hvor disse er kontingentfrie, med samme rettigheder som aktive.
Stk. 7. Bestyrelsen kan suspendere uønskede medlemmer, og ved først kommende generalforsamling tages der
endelig stilling til hvorvidt suspensionen skal ophæves eller medlemmet skal ekskluderes af klubben.

§5. Bestyrelsen:
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og den vælger formand og kasserer, samt øvrige
bestyrelses medlemmer. Bestyrelsen leder klubben i den ønskede retning inden for loven og kommunens rammer.
Medlemmerne fylder rammerne ud med aktivitet og medbestemmelse.
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestaå af mindst 3 medlemmer (Formand, næstformand, samt kasserer)
Stk. 3. Bestyrelsen kan inddrage flere i bestyrelsen hvis andre funktioner (f.eks. webmaster) skal besættes.
Stk. 4. Formand og et bestyrelsesmedlem er pa valg i lige år (A), kasserer og et eller flere bestyrelsesmedlemmer er
på valg i ulige år (B)
Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer vælges for en to årig periode.
Herudover vælges hvert år, for en et årig periode, eventuelt en (1) bestyrelsessuppleant, samt en (1) revisor
(genvalg kan finde sted).
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Stk. 7. Ved bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.
Stk. 8. Bestyrelsen kan fastsætte datoer for klubaktiviteter der vedrører hele klubben, og medlemmerne
fastlægger programmet for klubaftner (eventuelt kvartalsvis programsat).
Stk. 9. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 10.Bestyrelsen/medlemmerne hæfter ikke personligt eller økonomisk, for de forpligtelser klubben har indgået.

§6. Arbejdsopgaver:
Stk. 1. Formand/ Næstformand, leder klubben i den ønskede retning inden for loven og kommunens rammer, samt
at de repræsentere klubben udadtil.
Stk. 2. Kassereren fører klubbens regnskab og drager omsorg for klubbens midler, og på nær en beskeden
kassebeholdning, opbevares denne i et godkendt pengeinstitut.
Stk. 3. Kassereren udarbejder til generalforsamlingen et budget for det kommende år, samt aflægger regnskab for
det indeværende år.
Stk. 4. Kasseren samt formanden har i samråd, adgang til klubbens finansielle midler.
Stk. 5. Webmaster (hvis denne er valgt) vedligeholder hjemmesiden og dertilhørende billede galleri
Stk. 6. Revisoren skal mindst en gang årligt, revidere klubbens regnskab og konstatere, at klubbens midler ertilstede
(I tilfælde af manglende valgt revisor, skal kontoudskrift forevises ved ordinær generalforsamlingen)
§7. Ordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hver år i januar kvartal.
Stk. 2. Datoen skal skriftlig være meddelt samtlige medlemmer mindst 30 dage før afholdelsen (varsel)
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet under dagsordens pkt. 5, ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen, således, at de kan udsendes sammen med den skriftlige indkaldelse, det
revideret regnskab og kasserens budgetforslag. Indkaldelsen skal være samtlige medlemmer i hænde senest 7 dage
før afvikling af generalforsamlingen. Indkaldelsen kan udsendes, som elektronisk post hvor det er muligt.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Forelæggelse af revideret regnskab (vedlagt) til godkendelse.
Forelægge budget (vedlagt) og fastsættelse af kontingenter.
Indkomne forslag (vedlagt)
Valg:
(A) Valg af formand, og et (1) bestyrelsesmedlem (valgfrit)
(B) Valg af kasserer, og en (1) næstformand, samt en(1)
eller flere bestyrelsesmedlemmer (valgfrit)
Valg af bestyrelsessuppleant(r) (valgfrit)
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant (valgfrit)
Eventuelt. (Under dette pkt. kan intet stilles til afstemning).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig na r mindst 1/5 af medlemmerne er tilstede, dog kræves det, at mindst
1/3 af medlemmerne er tilstede ved vedtagelse af lovændringer.
Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
indenfor 14 dage.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, af bestyrelsen med mindst 7 dages varsel.
Sa fremt 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen motiverer en ekstraordinær generalforsamling, skal der
hurtigt indkaldes til en sådan.
En ekstraordinær generalforsamling er fuld beslutningsdygtig.
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§8. Opløsning.
Stk. 1. Klubben kan ikke opløses så længe 10 aktive medlemmer stemmer for dens beståen.
(i tilfælde af et aktivt medlemskab under 20 dog 51%)
Stk. 2. I tilfælde af opløsning overføres klubbens midler til et almennyttigt formål.
Stk. 3. Formand informerer kommunen, om klubbens opløsning, samt hvad klubbens midler er gået til.
Stk. 4. Alle medlemmer bliver informeret om klubbens nedlæggelse af formanden via brev/mail.

§9. Vedtagelser.
Klubben blev stiftet pa generalforsamling 28 november. 1955.

Ændringer ved ordinær generalforsamling afholdt:
3 feb. 1958, 3 feb. 1959, 27 feb. 1961, 25 feb. 1963, 2 maj. 1966, 14 apr. 1969,
8 apr. 1974, 12 apr. 1976, 7 marts. 1977, 10 marts. 1980, 18 marts. 1985, 16 marts. 1987, 14 marts. 1988
23 marts. 1993, 10 marts. 1997, 19 marts. 2002. 14 april. 2015 (Revideret love og vedtægter).
22 marts 2022 (revideret vedtagelser)

Ekstraordinær generalforsamling:

7 okt. 2014 (Ny formand og bestyrelse)
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