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CATHRINESMINDES VENNER
- et kulturelt virke i tilknytning til Cathrinesmindes Teglværksmuseum
§1.
§2.
§3.

§4.

§5.

Foreningens navn.
Foreningens navn er CATHRINESMINDES VENNER.
Foreningens hjemsted.
Foreningens hjemsted er Teglværksmuseet. Illerstrandvej 7, 6310 Broager.
Foreningens formål.
Det er foreningens formål at søge afholdt kulturelle arrangementer i tilknytning
til museet – fortrinsvis arrangementer, der belyser og fastholder sønderjysk
folkekultur, at støtte og udbygge mulighederne for, at egnens foreningsliv og
folkeoplysende arbejde kan drage nytte af de faciliteter, museet stiller til
rådighed.
Foreningens medlemmer.
Uanset hjemsted kan alle enkeltpersoner, foreninger, uddannelsessteder og
andre institutioner etc. optages som medlem.
Medlemskabet berigtiges alene gennem årlig betaling af det fastsatte
medlemskontingent. Et medlemskab giver én stemme.
Foreningens årsmøde.
Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Det afholdes hvert år i november
og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i mindst ét distrikts-/dagblad i
Aabenraa- og Sønderborg Kommune. Pressemeddelelse udsendes samtidig.
Forslag til vedtægtsændring skal være formanden i hænde senest den 15. oktober.
Indkomne forslag uddeles på årsmødet.
Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest
otte dage før mødet.
Årsmødets dagsorden skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens oversigt over virket i beretningsåret, herunder styrelens
vurdering af dette set i forhold til foreningens målsætning.
3. Kasseren forlægger det reviderede regnskab.
4. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab.
5. Indkomne forslag:
a. fra styrelsen.
b. fra medlemmerne.
6. Drøftelse og prioritering af virkeplan for det kommende år.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
8. Valg af styrelse og suppleanter. Bestyrelsen kan selv nedsætte arbejdsudvalg.
9. Valg af revisorer og suppleanter.
10. Eventuelt.
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§9.
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§11.

Foreningens styrelse.
Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer.
Årsmødet vælger for to år ad gangen:
Fire medlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Formand, kasserer og sekretær udgør styrelsens arbejdsudvalg, der varetager
dens daglige forretning og forbereder styrelsens møder.
Der vælges hvert år en førstesuppleant og en sekundærsuppleant.
Foreningens revision.
Årsmødet vælger to revisorer, således at en revisor vælges i lige år og en revisor
i ulige år.
Der vælges hvert år en suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Foreningens regnskabsår.
Beretnings- og regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.
Foreningens vedtægter.
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på ordinært årsmøde. Til godkendelse
af ændring kræves en majoritet på 3/5 af de afgivne stemmer.
Foreningens ekstraordinære årsmøde.
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst 2/3 af den samlede styrelses
medlemmer skriftligt og med motiveret dagsorden anmoder derom.
Formanden er da pligtig til at indkalde til ekstraordinært årsmøde med 14 dages
varsel og med opslag som for et ordinært årsmøde.
På samme måde indkaldes til ekstraordinært årsmøde, såfremt et flertal af
foreningens medlemmer ønsker det.
Foreningens opløsning.
Forslag om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende
årsmøder, hvoraf det ene skal være ordinært. Ved første årsmøde skal mindst 2/3
af de fremmødte stemme for foreningens opløsning, det det efterfølgende kræves
almindelig stemmeflerhed.
Ved opløsning tilfalder foreningens midler Cathrinesmindes Teglværksmuseum.

Vedtaget på det stiftende møde 30. marts 1987 på Skodsbøl Kro og ajourført på ordinært
årsmøde den 11. november 1993, den 4. nov. 1998, den 7. nov. 2001, den 2. nov. 2004,
den 1. nov. 2005, den 3. nov. 1010 og den 1. nov. 2012.
Broager den 1. november 2012.
Erik Breum, dirigent.

