VEDTÆGTER

FOR

”RIBE BRANDKORPS VETERANER”

§1
Foreningens navn er ”RIBE BRANDKORPS VETERANER” og har hjemsted i Esbjerg
Kommune.

§2
Forenings formål er:
At fremme det sociale og selskabelige samvær for afgåede brandmænd.
§3
Stk. 1
Enhver der er udtrådt af brandkorpset med tjeneste ved Station Ribe efter mindst 20
år på grund af alder eller sygdom, samt æresmedlemmer kan blive medlem. I særlige tilfælde afgør
generalforsamlingen, om vedkomne kan optages.
Dem som har kørt 20 år på Station Ribe, og aktive, kan deltage i efterårs spisningen,
mod at betale madprisen.
Stk. 2
Kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen, skal betales forud for et år ad
gangen, senest i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Medlem i kontingentrestance har ingen stemmeret på generalforsamlingen. Medlem
kan igen optages i foreningen ved betaling af kontingentrestance. Derud- over erlægges 50 kr. pr.
mødeaften, uanset om man møder.
Stk. 3

Tøjregulativ:

Ved fremmøde skal man være obligatorisk påklædt med røde seler m.m. Ved forkert
påklædning pålægges man en bøde på 50 kr. til foreningens kasse.

§4
Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden den 1. maj
med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand (hvert andet år)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hver andet år)
Valg af suppleant
Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisorsuppleant
Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. En afstemning
er gyldig ved simpelt flertal af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt 10 dage før afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 5 medlemmer
begærer dette.

§5
På generalforsamlingen vælges formandet, samt 2 medlemmer til bestyrelsen, 1 suppleant til
bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorer og suppleant vælges for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

§6
Til eventuel ophævelse af foreningen kræves, at forslag herom vedtages på en generalforsamling.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 26.02.2016

