
Vedtægter for Ry og Omegns Frimærkeklub. 

 

Omskrivninger af vedtægter for Ry og Omegns Frimærkeklub fra 17/9-1987 med ændringer 

af 9/4-1992; 26/11-1992; 25/1-1997; 14/2-2001; 6/2-2015 og 19/2-2020. 

§1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Ry og Omegns Frimærkeklub. 

Dens hjemsted er Skanderborg kommune. 

§2. foreningens formål 

Foreningens formål er at virkefor fremme og værne om alle filatelistiske interesser. 

Klubben opretholderfor medlemmerne kontakt med relevante organisationer, forstår 

nyhedsformidling, filatelistiske kurser og udstillinger, dubletcirkulation efter skitserede regulativer, 

auktioner og besøg på udstillinger osv. Klubben er upolitisk; og adressen er formandens 

privatadresse.  

§3 Optagelse af medlemmer 

Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at medvirke til opfyldelse af 

foreningens formål.  

Et firma kan optages, repræsenteret ved en kontaktperson, og regnes for ét medlem med én 

stemme 

Ved tilslutning til Dansk Filatelist Forbund (DFF) optages alle medlemmer som A, B eller C 

medlemmer i henhold til DFF’s regler. 

§4. Kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen, på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves for hele sæsonen før sæsonstart. 

§5. Eksklusion 

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages 

skriftligt varsel, ekskludere vedkommende. Ingen, der på grund af kontingentrestance, kan optages 

på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan 

bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for 

eksklusion. 

§6. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som nærværende vedtægt foreskriver, den 

højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved annonce eller ved skriftlig meddelelse. Indkaldelsen skal indeholde 

generalforsamlingens dagsorden.    

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, Medlemmer under 16 år kan stemme ved 

forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 



§7. Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt aktivitetsforslag til den kommende sæson 

3. Cirkulationslederens beretning for det forløbne år 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

5.  Behandling af eventuelle indkommende forslag. 

6. 
Godkendelse af forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, 
og eventuel jubilæumsfondshenlæggelse. 

7.  
Valg af medlemmer til bestyrelsen-3 medlemmer ved ulige årstal og 2 medlemmer ved lige 
årstal 

8.  Valg af cirkulationsleder. 

9.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

11. Eventuelt-herunder fremlæggelse af mødeprotokol. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte. 

Valgbare er aktive medlemmer, der er fyldt 16 år. Endvidere kan medlemmer under 16 år 

repræsenteres af deres forældre. 

§8. Generalforsamlingens ledelse m.v. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §13 og §14. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. 

På begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, skal afstemningen foregå skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. 

§9. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 

mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I 

sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er 

fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.  

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse finder sted 

som angivet i §6 stk. 2. 

§10. Bestyrelsen-valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, er konstituerer sig med formand og kasserer på et 

bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. 



Formand og kasserer skal være personlig myndig. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. 

Over bestyrelsens forhandling føres en protokol.  

§11. Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden, dog økonomisk af kassereren. Dispositioner ud over den daglige 

drift kræver dog underskrift af både formand og kasserer. 

Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld eller andre 

forpligtigelser. De nødvendige forsikringer herfor, tegnes via DFF, hvert år. 

§12. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 

forsynet med revisors påtegning. 

§13. Vedtægtsændringer 

Forandringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer, stemmer for forslaget. 

§14. Foreningens opløsning 

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 

stemmer herfor. 

I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue der er i behold, anvendes til almennyttige 

formål i den tidligere Ry kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere 

bestemmelser. 

 

Således vedtages på generalforsamlingen d. 19. februar 2020. 

 

Underskrevet af dirigent og bestyrelse: 

 

Dirigent: 

 

 

Formand:                                                     Kasserer:                                      Bestyrelsesmedlem: 

 

 

Bestyrelsesmedlem:                                    Sekretær; 

 

  

 

 

 

 


