
Vedtægter for ”Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg”  
 

§1 Navn og hjemsted  

Foreningens navn er ”Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg”.  

Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg kommune.  

§2 Formål  

Foreningens formål er at arrangere og gennemføre Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg.  

§3 Medlemmer  

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner og virksomheder m.v., der kan tilslutte sig 

foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter.  

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.  

§4 Generalforsamling  

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i februar måned. 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Angivelse af punkter til dagsorden 

skal sendes 14 dage før generalforsamlingen til formanden.  

Stemmeret har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.  

Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Årsberetning  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  

4. Budgetforslag, herunder forslag til kontingent  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (første gang vælges 4, hvor af de to er for 1 år) 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år  

8. Valg af formand for 1 år – vælges af generalforsamlingen blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 2 revisorer for 1 år 

10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år   

11. Eventuelt  

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.  

§5 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 

mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af 

dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.  

§6 Bestyrelsen  

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges af generalforsamlingen, og 1 medlem 

udpeges af Folkeoplysningsudvalget.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.  

 

Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  



§7 Økonomi  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.  

Revideret regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.  

Et eventuelt overskud anvendes til kommendes Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg, og kan ikke udloddes til 

andet formål. Eventuelt underskud dækkes af foreningens formue. Alene foreningen hæfter for foreningens 

forpligtelser med foreningens egen formue. 

§8 Tegning og hæftelse  

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af 

bestyrelsesprotokollen.  

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person.  

Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.  

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.  

§9 Vedtægtsændringer  

Vedtægtsændringer kan foretages, når mindst 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.  

§10 Opløsning  

Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger 

stemmer herfor.  

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages eventuel formue til Folkeoplysningsudvalget i Sønderborg 

Kommune. 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den XX/XX-2023 

 


