Søholm 4H
CVR-nr: 29583986 • Danskebank konto-nr: 1551-10276322 • www.soholm4h.dk

Vedtægter for Søholm 4H

§1.

Klubbens navn er:
Søholm 4H

§2.

4H-klubbens arbejdsområde og tilknytning
er:
Fredensborg/Humlebæk og omegn.
Tilsluttet 4H.

§3.

4H klubbens formål er:
At samle børn og unge til kammeratligt og
lærerigt samvær om 4H opgaverne.

§4.

4H klubbens medlemmer:
Som aktive medlemmer kan være alle børn
og unge, som deltager i 4H arbejdet. Som
passive medlemmer (støttemedlemmer)
kan være alle interesserede.

§5.

Klubbens generalforsamling:
Afholdes I oktober og indvarsles med
mindst 14 dage ved indkaldelse til alle
aktive medlemmer, forældre, junior- og
seniorledere m.fl. Alle medlemmer med
betalt kontingent har stemmeret. Alle
medlemmer som er fyldt 16 år er valgbare
til bestyrelsen.

Klubben skal til stadighed følge de
gældende regler vedrørende børneattester.
Klubbens bestyrelse, er ansvarlig for dette.
Bestyrelsen er forpligtiget til at tjekke alle
børneattester i henhold til de enhver tid
gældende retningslinjer fra
landsorganisationen 4H og Fredensborg
kommune.
§8

Klubben ledes af:
Denne bestyrelse samt junior- og
seniorledere. Bestyrelsen og lederne skal
gøre deltagerne m.fl. bekendt med 4H´s
tilhørsforhold, betydning m.v. Bestyrelsen
er overfor 4H ansvarlig for klubbens 4H
arbejde.

§9.

Klubkontingent:
Fastsættes af bestyrelsen. Klubben betaler
kontingent til landsorganisationen 4H.
Formand og kasserer tegner i fællesskab
klubben.

§10. Klubbens regnskabs- og medlemsår:

løber fra 1/10 – 31/9
§11. Ændringer i vedtægterne:

§6.

§7

Generalforsamlingen har følgende
dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskabet.
4. Formanden forlægger
bestyrelsens/medlemmernes forslag til
arbejdsplan for det kommende år.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen består af:
Mindst 7 medlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år
ad gangen og kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter
generalforsamlingen med formand og
kasserer.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte
arbejdsudvalg.

Vedtægtsændringer skal godkendes med
2/3 flertal blandt fremmødte på en
generalforsamling, hvor punktet er på
dagsordenen.
Ændringsforslagets indhold skal
offentliggøres ved indkaldelse til
generalforsamlingen, og hele forslaget skal
omdeles på mødet.
§12. 4H klubben kan ophæves:

Hvis mindst halvdelen af de
stemmeberettigede fremmødte på to på
hinanden følgende generalforsamlinger,
med mindst 14 dages mellemrum, stemmer
derfor. De til klubben hørende aktiver skal
ved 4H klubbens ophævelse overdrages til
4H Øst området.
§13

4H klubben er tilsluttet:
Landsorganisationen Danmarks 4H.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 28.10.2016.

