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VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MUNKEBO BAKKES VENNER

PRÆAMBEL:
Kerteminde Kommune fik i sommeren 2012 af Lindøværftet overdraget ejendommen på Munkebo
Bakke med tilhørende jordareal i forbindelse med værftets lukning.
Kommunen ønskede at ejendommen kunne anvendes af interesserede foreninger, grupper og enkeltpersoner med mulighed for at dyrke deres interesser i et socialt fællesskab.
For at indfri disse ønsker stiftedes den selvejende institution Munkebo Bakke.
Efter nu 8 års virke, hvor der har været flere gode arrangementer, og nu hvor gården er revet ned
og ikke mindst grundet de arkæologiske fund af 3 store vikingehuse og den største jernalderhal fra
6-700tallet, der er fundet på Fyn, er det ønsket, at få en omdannelse af den selvejende Institution
til en forening for Munkebo Bakke.

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn Munkebo Bakkes Venner
Foreningen har hjemsted i Munkebo, Kerteminde Kommune.
Foreningen er en selvstændig forening under paraplyen Munkebo Kulturhus, www.munkebo.dk

§ 2: FORMÅL
Det er foreningens formål at medvirke til, at det kommunalt ejede område er et attraktivt sted,
hvor der afholdes diverse arrangementer til glæde for almenvellet. At området forsat er et sted,
hvor folk i alle aldre søger til for at nyde det dejlige område med den smukkeste udsigt 360 grader
rundt.
Stedet skal også være et sted, hvor man kan skaffe sig informationer om dannelsen af Munkebo
Bakke, historikken – især vikingetiden og dannelsen af industribyen Munkebo.
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§ 3: MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages foreninger, grupper og enkeltpersoner, som har interesse for at
være med til at skabe oplevelser/aktiviteter i området og øge brugen af dets mange faciliteter.
Der er ingen begrænsning i forhold til enkeltpersoner, hverken hvad angår køn, alder eller etnicitet. Medlemskab giver stemmeret. Foreninger og interessegrupper har kun 1 stemme. Personer,
der ikke har medlemskab, kan få taleret, men ikke stemmeret.

§: 4 SAMARBEJDE MED KERTEMINDE KOMMUNE
Foreningen Munkebo Bakkes Venner har et formaliseret samarbejde med Kerteminde kommune
om vedligeholdelse og drift af ejendommen og det tilhørende jordareal.
Foreningens virksomhed skal ske i forståelse med Kerteminde Kommune.
Foreningen skal være åben overfor samarbejde med kommunens øvrige institutioner og foreninger.

§ 5 ØKONOMI
Den nødvendige kapital til etablering af ejendomme søges primært tilvejebragt via donationer fra
fonde og lignende med almennyttigt formål eller via Kerteminde Kommune, sekundært ved indsamling blandt virksomheder, foreninger, selskaber og kontingent.

§ 6 GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes senest ved udgangen af årets første kvartal. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden skriftligt til medlemmerne i foreningen - eller ved annoncering i en facebookgruppe, som er tilkoblet foreningen og
evt. i trykte medier.

2

Stk. 3. Stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har alle, der er medlem af
foreningen og som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor
stemmeafgivningen finder sted.
Afstemninger på generalforsamlingen kan ske ved håndsoprækning – dog skal afstemning være
skriftlig ved omvalg og i øvrigt, når blot en af deltagerne stiller krav herom.
Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Formandens aflægger bestyrelsens beretning og orienterer om foreningens virke i det forløbne år.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Bestyrelsen fremlægger kendte aktiviteter for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent.
7. valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Ved stiftende møde vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 for 1 år. Herefter vælges der 2
medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor
10. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8
dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges på generalforsamlingen. Dirigenten må ikke
være en del af bestyrelsen.
§ 7 FORENINGENS BESTYRELSESSAMMENSÆTNING OG ARBEJDE
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den vælges for to år, således at halvdelen er på valg
hvert andet år. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit konstituerende
møde. Bestyrelsen vælger på dette møde formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2. I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal.
Stk. 3. Bestyrelsen indkaldes så ofte, formanden finder det nødvendigt, dog mindst 6 gange årligt,
og den skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter ønske herom
§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen træffer beslutning
herom, og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden.
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En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 2 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse, og indvarsles i øvrigt efter reglerne i § 4. Indvarsle til ekstraordinær
generalforsamling kan skriftligt - hvis situationen kræver det - reduceres til 4 dage.
§ 9 ØKONOMI OG REGNSKAB
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Ved økonomiske disponeringer tegnes foreningen af formanden og kassereren i fællesskab.
I den daglige drift tegnes den af enten formanden eller kassereren enkeltvis.
§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG ÆNDRING SAMT OPLØSNING AF FORENINGENS
Vedtægtsændringer eller foreningens opløsning vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,
hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, kan bestyrelsen senes 3 uger
efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Foreningens vedtægter såvel som senere ændringer heri og evt. opløsning af foreningen kræver
Kerteminde Kommunes godkendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen d._____________________

Formand:

Næstformand:

_________________________ __________________________

Sekretær:

Kasserer:
_________________________

Bestyrelsesmedlem:

________________________________ ___________________________________

Vedtægter20200129
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